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Sa ygı de ğer His s ed ar lar ı mı z ,
K ur ul u ş und an
bu
yana
ga yri menk ul y at ırım ort aklı ğı
sekt ör ün ü n g ü venili r , karlı ve
ist ikra rlı Şi rket i olma öz elliği ni
20 15 yılın da da k o r u yan V akıf
GY O a d ı n a , g ü c ün ü aldığı t ü m
his sed arla rına ve b aşa rısın da
et kili olan t ü m ça lışanla rına
t eşek k ür ed eri m .
Şirk et imi z
2 01 5
yıl ında
da
faali y et lerini b aş arı y la s ür d ür m üş , ha sılat geli rle ri bir ö ncek i
yıla
g ö re
%1 3 ,35
art arak
2 .9 50 .9 27 , - T L’ ola rak ger çekl eş mişt ir .
20 14
yılı
son un da
74 9 .9 6 9 .8 0 6 ,- T L olan akt if b ü y ükl ü ğ üm ü z 20 15 yıl s on u it i bari yle %1 4 ora nnd a art ar ak
85 6 .9 0 7 .5 2 1 ,- T L’ y e ul aşmı şt ır .
20 15 Y ı l ı n ı da y ük sek karl a kapat an Şirk et imiz , bir önce ki y ı l a or anla ka rl ı l ı ğı n ı
%2 9 art ı ra rak 7 4 .1 4 3 .72 7 ,- T L n et d ön em k arı eld e et mi şt ir .
P ort f ö y üm ü z de k i el i t y erl e şi m alanla rınd a bul un an , y ük se k rant lı b i n aları mız da
% 1 00 d ol ul uk i l e faa l i y et gö st eril miş , kira gelirl eri d ü z e nli olar ak eld e
edilmi şt i r .
Şirk et imi zi n se rma y e s i , b u d ön em de , 2 01 4 yılı ka rında n ort akl arımı za b ed el siz
his se
s en edi
v eri l mek
s uret i yl e
20 3 .31 9 .79 4 ,- T L ’d en
20 5 .4 00 .0 00 , - T L’ y e
art ırılmı şt ı r .
Ön üm ü z deki dö n e m de Şi rk et imi zin m ev cut ga y rim enk ul p ort f ö y ü n ü n yeni
yat ırı mlarl a b ü y üt ül m esi t e mel h ed efi miz di r . B u am açla a ra şt ır ma v e geli şt ir me
çalış mal a rı mı z s ür ekl i de va m et mekt e dir .
V akıf GY O ; k arl ı ve b ü y ük p ro jel er e y at ırım yap ma k , hiss ed arla rı ve
yat ırı mcı l a rı n a k az a n ç sa ğla mak , s ekt ör ün geli şi m v e dön ü ş ü m hı zını
yak alam a k ama cı n ı karar l ı l ı kl a s ü rd ür me k t edir .
Y önet im K u r ul u ol a r ak yat ı rı mları mı zın g elec ekt e art ar ak d e vam e dec eğin e ,
s ür ekli y en i v e dah a b ü y ük p r oj ele re i m za at acağı mı za olan in ancımı zı si zle rle
payl aşı rı z .
Şirk et imi zi n 31 .1 2 .20 15 t a ri h i it ibari ile hazı rlanan
Rap o r u’n u b i l gi l eri n i z e s un ar ı m ,

Y ön et im K ur ul u Fa ali yet

Sa y gıları mla ,
S aba hat tin Bİ R D AL
Y ön eti m Kur u lu B aş ka nı
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VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2015 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.

Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması,

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara

yetki verilmesi,
3. 2015 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Bağımsız denetimden geçmiş 2015 yılı finansal tabloların ve eklerinin

müzakeresi ve onaylanması,
5. 2015 Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6. 2015 Yılı dönem karının dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin Genel

Kurul’un onayına sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin

atanmasının Genel Kurul’un onayına sunulması,
8. Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin karara bağlanması,
9.

İlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Firmasının
seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması,

10. Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve

yardımlarına ilişkin Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu

Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel
Kurul’un bilgilendirilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili

Genel Kurul’un bilgilendirilmesi,
13. Dilek ve temenniler,
14. Kapanış.

I-GENEL BİLGİLER
1. RAPORUN DÖNEMİ
01 .01 .2 01 5- 31 .12 .2 01 5

2. ORTAKLIĞIN ÜNVANI
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

KAYITLI SERMAYESİ
ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ
FAALİYET MERKEZİ
TICARET SICIL / NO
İNTERNET SITESI
MERSIS NO
E-POSTA

500.000.000 TL
205.400.000 TL
Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı No:62 Ümraniye
İstanbul Ticaret Odası / 653731
www.vakifgyo.com.tr
922008334600018
kurumsal@vakifgyo.com.tr

3. YÖNETİM ORGANI ve ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

YÖ N ET İM O RG A N I ve ÜS T D ÜZ E Y YÖ N ET İC İL ER

GÖ RE V S Ü REL E Rİ

Başkan
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Genel Müdür

30.04.2014 -Devam
31.03.2015 -Devam
31.07.2012 -Devam
27.11.2012 -Devam
28.03.2012 –Devam
31.03.2015 -Devam
01.05.2008 -Devam
01.08.2015 -Devam
16.04.2013 -Devam
22.10.2013 –Devam
31.03.2015- Devam
30.06.2010 –Devam

Sabahattin BİRDAL
Halim KANATCI
Osman DEMREN
Mehmet Emin KARAAĞAÇ
Mehmet MURAT
Muhsin SOYLU
Hakan TAŞÇI
Deniz YILMAZ
Ali ÇALIŞ
Oğuz KÖSE
Uğur İNAN
Ali Şükrü KOÇ
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Y ön eti m Kur u lu Ü y el e r i Ar as ınd a İş B öl üm ü
Riskin Erken SaptanmasıKomitesi Bşk
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Denetim Komitesi Bşk.
Denetim Komitesi Üyesi
Kurumsal Yönetim Kom. Bşk.
Kurumsal Yönetim Kom. Üyesi

Deniz YILMAZ
Mehmet Emin KARAAĞAÇ
Hakan TAŞÇI
Deniz YILMAZ
Hakan TAŞCI
Osman DEMREN

(Yıl içinde ayrılanlar)
Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üye
Yönetim Kurulu Üye
Yönetim Kurulu Üye

A yr ıl ma T ar ih i
Öztürk ORAN
Şule ALTABAN KARABEY
Tutku DOĞAN
Yalçın YÜKSEL

31.03.2015
31.03.2015
31.03.2015
10.06.2015

Üs t Yö ne ti me Sağ lan an H ak lar

Şi rk et i mi z Ge n el K ur ul unc a g ö re vlen diril en Y ö net im K ur ul u ü y eleri nin ,
Şi rk et l e ,
k en di si
v e ya
ba şka sı
adı n a
ya pt ığı i şle mle r ,
rekab et
ya sa ğı ka p s amı n da f aali yet le ri b ul un ma m akt adır .
Şi rk et Y ön et i m K ur u l u Ü yel erin e a ylık üc ret le ri dı şında h e rhangi bi r
öd em ed e b ul un ul m amışt ır . Y ö net im K ur ul u Ü yel erini n ücr et leri h er yıl
yap ı l an Gen el K ur u l ‘da b elirl e nm ekt edi r . Y ön et im K ur u l u Ü yel eri ni n
şah ı sl ar ı adı n a h erh an gi bir pa y sahipli ği s öz k on u s u d eğil dir . Ay rı c a
Y ön et i m K ur ul u Ü y el eri nin Şirk et imi z il e he rhan gi bir t ic ari iliş kisi
b ul un ma makt adı r . Şi rket in f aali yet l eri il e ilgili , he rhan gi bi r Y ön et im
K ur ul u Ü y esi h akkı n da açıl mı ş ya da d eva m et mekt e ol an bir d ava
y okt ur . 2 01 5 yı l ı d ön e mind e öd enen Y önet i m K ur u lu Ücr et leri br üt
53 2 .5 8 8 ,- T Ldı r . Ay l ı k Üc ret le ri 3 1 .1 2 .20 15 i t ibariyl e net 3 .15 0 T L ’dır . Diğ er
ü st d ü ze y y ön et i ci st at ü s ü ne ö de nen yıllık ü cr et br üt 36 3 .93 4 ,- T L’ dir .

4. YIL İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
27 .10 .2 01 5 Tari h i n d e yapıl an Olağ an üst ü Ge nel K ur ul ’da o nayl andı ğı
ü ze re E sa s S ö zl eş me n i n 5 , 7 v e 24 . M ad dele ri d eği şt irilmi şt ir . İ lgili t adil
met i n l e ri i l e Gen el K ur ul T opla nt ı T ut ana ğı ve Ha zı rda B ul un a nlar Li st e si
w w w . va ki fg yo . co m .tr ve w w w .k ap .g o v . tr int ern et a dre sl er inde y er
al makt ad ı r .
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5. ORTAKLIK, SERMAYE YAPISI ve ORGANİZASYON ŞEMASI
5.1 VAKIF GYO A.Ş. ORTAKLIK YAPISI
31.Ara.15
Pay
oranı

Pay

(%)

tutarı

T.Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı

38,7

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Bşk.

14,63

Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güv. Hiz.Vakfı
Vakıfbank Memur ve Hizmetleri Emekli Sandığı
Diğer
Toplam

31.Ara.14
Pay
oranı

Pay

(%)

tutarı

79.494.948

38,7

78.689.844

30.040.237

14,63

29.735.998

9,6

19.719.659

9,21

18.723.340

8,88

18.235.986

8,88

18.051.300

28,19

57.909.170

28,58

58.119.312

100 205.400.000

100 203.319.794

Şirket ’in h i ss e s en et l eri , n a ma ya zılı ol an A gr ub u ve ha mili ne ya zılı olan B gr ub u
ola rak iki t ür de di r . Y ön et i m K ur ul u ü yel eri nin seçi mind e A g r u bu pa yla rın he r biri
15 (On be ş ) o y h akkı n a , B gr u b u p a yların h er b iri 1 (b ir ) o y hak k ına sahipt ir .
Şirk et imi z o rt ağı T ür ki y e V akı fl a r Banka sı T . A.O ., t ara fımı za gön de rmi ş old u ğ u
ya zı
ile
Şi r ket i mi z
s er ma ye sinin
10 6 .2 0 0 .0 0 0 - T L ’d en
203 .3 19 .7 94 - T L ’ ye
y ük selt ilm e si i şl eml e ri s on uc un da T ürki y e V akıfla r Banka s ı
T . A.O . olar ak
Şirk et imi z ser ma y esi n deki p a yı n ı % 27 , 6 3’t en % 38 ,7 0’ e y üks elt t iğini bildir mi ş ve b u
du r um 6 10 2 S a yı l ı T ürk Ti ca ret Kan un un un 1 98 . M add e si ve Tica ret Si cil
Y önet m eliği n i n 10 7 . M add esi u yarın ca 19 M art 2 0 15 t a rihind e t escil edil mi şt ir .
Şirk et imi z ort ağı T ü rk i y e V akı fl ar Ba nka sı T . A.O . M e m ur ve Hi z met lile ri E m ekli v e
sağlı k Y ardı m Sa n dı ğı V akfı , t ar afı mız a gön de rmi ş old u ğ u ya zı ile Şirk et imiz
se rma y e sin i n
10 6 .20 0 .0 0 0 - T L ’d en
2 03 .31 9 .79 4 - T L’ y e
y ü ks elt ilme si
işl eml eri
s on uc un da b i ri n ci l p i ya sa dan ya pt ığı alı mlar ve dah a s on ra 20 14 - 20 15 yıll arın d a
BI ST 10 0 hi s s e s en e di al ı ml ar ı s ebe bi yle T ü rki ye V akı fla r Bank ası T . A.O . M em u r v e
Hiz met lile ri
E m ekl i
ve
sa ğl ı k
Y ar dı m
S andı ğı
V ak fı
ola rak
Şir ket imi z
se rma y e sin d eki p a yı n ı % 3 ,3 3 ’t en % 8 ,8 8’ e y ük selt t iğini bild irmi ş ve b u d ur u m
61 02 Sa yı l ı T ürk Ti ca r et Kan un un un 19 8 . M add esi ve Tica ret Sicil Y ö net m eliğini n
10 7 . M add e si u ya rı n ca 1 9 M art 2 0 15 t a rih inde t es cil e dilmi şt ir .
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5.2 VAKIF GYO A.Ş. ORGANİZASYON ŞEMASI

31 .12 .2 01 5 t a ri h i i t i b a ri yl e şir ket imi zin pe rs on el sa yı sı 18 kişi dir .

6. VAKIF GYO – HALK GYO ADİ ORTAKLIĞI HAKKINDA BİLGİLER

ORTAKLIK UNVANI

Halk GYO-Vakıf GYO Adi Ortaklığı

FAALİYET MERKEZİ

Tatlısu Mahallesi Ümraniye-İstanbul

YÖNETİM ORGANI
ORTAKLAR KURULU BAŞKANI

Sabahattin BİRDAL

ORTAKLAR KURULU BŞK. YRD.

Şeref AKGÜL

ORTAKLAR KURULU ÜYESİ

A.Şükrü KOÇ

ORTAKLAR KURULU ÜYESİ

Erdal BEKİN

SERMAYESİ

100.000,-TL
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7. AR-GE ÇALIŞMALARI
Şi rk et i mi zc e a rs a , ar azi ve pr o je geli şt ir m e fi zibilit e çalı ş mala rı hari cind e
b i r a ra şt ı rma v e gel i ş t i rme faali y et i b ul un mam akt adır .

8. HİSSE SENEDİ PERFORMANSI
V akı f Ga y ri m en k ul

Y at ırım O rt aklığı

hi s se se ned inin a yla r içeri sin de

gö st er di ği gel i şm e a şağı daki gra fikl er ile s un ulm u şt ur . G ra fik 1 , Bİ S T1 00
E n dek si , Ga yri me n k ul Y at ırı m Ort aklı kla rı E nd ek si ve Şi rket i mizin fi y at
gra fi ği n i ka rşı l aşt ı r ma l ı olara k gö st e rm ekt e dir . Gra fik 2 i se Şi rket imiz hi ss e
sen edi n i n d ön em i çi n deki de ğişi mini g öst erm ekt e dir . R ap or d ön emin de ,
Şi rk et i mi z h i ss e s en et l eri ile il gili B or sa İ st anbul v eril eri aş ağıda y er
al makt ad ı r .
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Grafik 1
VKGYO 01.01.2015 - 31.12.2015 SEKTÖR-BİST100 KARŞILAŞTIRMALI FİYAT GRAFİĞİ

VKGYO

BİAŞ100 ENDEKS (BİST100)

SEKTÖR (BİSTGMYO)

Grafik 2
01.01.2015-31.12.2015 VKGYO YIL İÇİ HACİM VE FİYAT GRAFİĞİ
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9. FAALİYET KONUSU VE SEKTÖR
Gen el de G ayr im en k ul Y atır ım Or ta klı kl ar ı ( G YO)
Dü n yan ı n h er b ö l g esi n de ga y rim enk ul ile ilgili s ekt ö rle ri n ek on omi
içi n de ki a ğı rl ı ğı ç ok b ü y ükt ü r . Ga yri men kul Y at ırım O rt aklıkl arı (G Y O ) ,
b u d eğ erl i yat ı rı m ar acınd an fa y da lanabilm ek ama cı yl a fin ans al
araçl a rı n çe şi t l en di ri l me si v e g a yri me nkull erin pi y as a içinde dah a
liki t ol ara k k ul l an ı l a b i l me si ama cı yla k ur ul m uşla rdı r .
Ga y ri m en k ul Y at ı rı m Ort aklıkla rının ö n celikli am acı , ga y ri menk ul ve
ga yri men k ul se rt i fi k ası gibi ga y rim enk u le da yalı se rma y e pi ya sa sı
araçl a rı n d an
ol u şan
bi r
p ort fö y
ol u şt u rm ak
v e p ort f ö y
çeşi t l en di rm esi
yap arak
ri ski
en
a za
indi rer ek
bu
port f ö y ü
y ön et mekt i r . P ren si p ol ar ak m enk ul kı y m et yat ırı m o rt aklıkla rı ile a ynı
ol an GY O’n u n a yı rı cı ö zelli ği , p o rt f ö y ü nde m enk ul
kı y me t
yerin e
ga yri men k ul l eri n v e b unl ara da y alı men kul kı ym et lerin olm a sıdı r . E sa s
ol a rak p o rt f ö yd e
b ul un an
yat ırı m a raçla rı , g a yri men k ul e da y alı
se rma y e p i y as ası a raçla rı , bi na , ar sa , ara zi , ga y rim enk ul e da y alı
p ro jel er , ga y ri m en k ul l er ü ze rind e k u r ulan int ifa h akla rı
ve kira
gel i rl eri
el de
et m ek
a macı
ile
ya pılan g a yri menk ul
yat ırı mları
şekl i n de sı ral an ab i l i r .
Hi ss e
se net le ri nin
halk a
a rzı
y ol u yl a
yat ı rı mcı l a rda n t o p l an an se rm a ye il e , g ay rim enk ul v e ga yri me nk ule
da yal ı
men k ul kı y met ler e yat ırım ya parak , p o rt f ö yle rind en
elde
et t i kl eri ge l i rl e ri ort akl arın a akt ar makt a dır .
Se kt ör d e ki D ur u m
T Üİ K t arafı n dan açı kl anan 3 .ç e yr ek b ü y ü me or anları na g ö re T ürki y e
20 15 'i n üç ün c ü ç e y reğin de y ü zd e 4 b ü y ü m üş , bekl ent ileri n ü ze rind e
kal an b u o ran i çi n ekon o mi st lerin b ek lent isi y üz de 2 .8 bir bü y ü me
ger çekl eş ec eği yö n ü n de y di .
T Üİ K , yı l ı n i l k çe yr eği n e iliş kin b ü y üm e yi y ü zd e 2 .5 , ikinci ç e yr ek için i se
y ü zd e 3 ,8 ol a rak b e y an et mi şt ir .
T Üİ K 3 . ç e yr ekt e i h r acat ın y ü z de 0 .6 az aldığını , it halat ın d a y ü zd e 1
azal dı ğı n ı açı kl amı şt ı r .
T ürki y e İ st at i st i k Ku r u m u 20 15 yılı üç ünc ü çe yr eği v eril erin e g ö re T ü rki ye
gen el i n d e t op l am 93 6 .6 15 k on ut sat ı ş s on uc u el d eği şt irmi şt ir . Bir önce ki
yı l ı n i l k do k uz a yı n a g ör e kı ya slan dığın d a , sat ış rak amla rınd a yakla şık
%1 2 .6 a rt ı ş ol d u ğ u gö r ülm ekt edi r . T ür kiy e g enelin de t op lam k on ut
sat ı şl arı i çi n de i p ot e kl i sat ışı n pa yı % 3 6 d iğer k on ut sat ışla rının payı % 64
ol m u şt ur .
T Üİ K't e n yap ı l a n b i r di ğe r açı klam a ya g ör e K o n ut sat ışl ar ı 2 01 5 yıl ınd a
b i r ön c eki yı l a gö re de y ü z de 10 ,6 art ı ş g ö st erd i .
20 15 yı l ı n d a b i ri n ci ç e yre k s onr asın da ge l işen k on ut kre di fai zl erinin art ı ş
gö st er me si n e r ağ me n , s ekt örd eki sat ı ş hacmi b u g eliş me ned eni yle
dü ş ü şe g eçm emi şt i r .
20 15 yı l ı n da ga yri m en k ul pi ya sa sı gen e llikle d algalı bir se y ir halin de
ilerl e mi şt i r . Y ük s ek i ç t alep ve y abancı y at ırımcıla rın bir mikt ar de st eği
fi yat l arı n d en g ed e k al ma sına s eb ep ol m u ş ve 2 01 4 yılı ile be nze r şe kild e
kon ut fi yat l ar ı ort al a ma % 13 - 14 ’l ere yakı n şekil de y ük sel me g ö st er mişt ir .
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Şi rk et i mi z 2 01 5 yı l ı n da old uğ u gibi b u yıld a s ağla mcı p olit ikal a rını
s ür d ürm ekt e k ara rl ı d ı r . E k on o mik , mali v e ikt isa di r ant abilit e , karlılı k ,
veri ml i l i k gi b i or an l a rı n ı ba z al arak mali yapı sını g üçl endi ren Şir ket imi z
risk si z p i ya sa el e me n t lerine y at ırım y ap arak a kt if b ü y ükl ü ğ ü s ür ekli
ol a rak y ü ks el t me kt e di r .
Gen el Ek on o mi ve F i nans a l P iy as al ar ;
Fi n an sal p i yas al ar d aki o y naklıkla r d ev am e de rken geli ş m ekt e olan
ül k el e re y ön el i k p ort fö y ha rek et leri v e ri s k g öst erg ele ri dalgal ı bir se yi r
izl e mekt edi r .
G el i ş mekt e
olan
ülk e lere
y ön elik
ri sk
algısının
deği ş me si n d e , Ç i n ek on omi sin e iliş kin endi şel er , e mt ia fi y at larında ki
aşa ğı y ön l ü e ği l i m v e AB D’nin pa ra p olit ikasın a ilişkin beli r sizl ikler et kil i
ol m u şt ur . G el i ş me kt e ol an ülkel er de dı ş ş okla ra kar şı da y anıklı lığı art ırıcı
y ön de al ı n m akt a ol a n ö nle mle r ön em ar z et mekt e dir .
T ürki y e ek on omi si n e dair açıklan an önc ü veril er yılın ikin ci ya rı sınd a y urt
içi t al eb i n ı l ı ml ı b i r s e yir i zl ediği ne , n et dı ş t alebi n i se bir mi kt ar
gü çl en di ği n e i şa ret et mekt e dir . T üket ici enfla s y on u , a rt an gı da fi yat ları
ve d övi z k u r u g el i ş mel eri n ed eni yle yıl ın ikinci y arı sınd a bir mi kt ar
y ük sel mi şt i r . K üre s el p ara p olit ikal arına ili şkin b elir si zlikle r ve ö zellikl e
gel i şm ekt e ol an ül k el er de ki yav aş b ü y ü me eğilimi k ür es el ri sk i şt ahın ı
p ort fö y yat ı rı ml arı açı sınd an ol u ms u z et kilemi şt ir . B u na ka rşılı k ,
T ürki y e ’de y erl eşi k b an kala rın y u rt dışı b or çlan maları nı daha mak ul ve
s ür d ür ül e b i l i r d ü z e yl e rde de vam et t irdikl er i ve ba zı b or çlan ma t ürle rind e
mal i yet l e ri n
geç en
se ne y e
g ö re
daha
d üş ü k
g er çekle şt iği
gö zl en m ekt edi r . Di ğer t a raft an , y urt dışın daki geli şm el erle ilint ili
b el i r si zl i kl e ri n n e z a man v e nasıl so n uç lanaca ğını ön g ör me k mü mk ün
gö r ün m em ekt e di r . B u ne den le , a şırı borçl anm a ya y ön elik alınan
makr oi h t i yat i p ol i t i ka önle mle ri yle d eng el enm e s ür ecinin de st eklen me si
makr o fi n an s al d en ge sizli kleri n m ak ul s evi y eler de t ut ulm ası açı sında n
ön eml i ol m u şt ur . B u b ağla mda , çe kird ek y ük ü ml ül ükle ri de s t ekle y en v e
dı ş b o rçl an ma da u z un v ad ele ri t eş vik ede n u yg ula mala r ın s on uç
ver me y e b aşl adı ğı g ör ül mekt edir . 1
Mali Ya pı ve Pi yas a Pa yı
-

Gel ir Y ar at ma Ka pas i tes i

Şi rk et i mi z g el i r ya ra t ma kapa sit e si iki y önl ü d ü ş ün ül me si g ere ken bi r
kon u d ur . B i ri n ci y ö n ü geli r ka y nakla rı nın yapı sınd a yapı labilec ek
dü z en l e mel er (g a yri menk ul ve fin ans al yat ırı mlar ) il e d oğ r u dan geli r
mi kt arı n ı n art t ı rı l ma sı , ikinci y ön ü is e harcam alar da s a ğlanac ak
t asar r ufl a d ol a yl ı ol a rak geli r a rt ışı sa ğlan ması dır .
Do ğr ud an d o ğr u ya gelir mikt a rının a r t ırılmas ı k on u s una i ki y ön den
b a k ı l a b i l i r . İ l k i m e vc ut ya p ı ç erç ev esi n d e ö z g el i rl eri n a rt ı rı l m ası , i k i n c i si
y en i yat ı rı ml a rl a ö z g el i rle rin art ırıl ma sıdır .
Bu ra d a Şi rk et i mi z T . V akıflar Ba nka sı T . A. O . ile im zala mı ş old u ğu pr ot ok ol
ile İ st an b ul Ul usl ar ara sı Fina ns M e rke zi Pr o je si’ nin t ama mlanm ası nı
t aki b en yat ı rı mı n ı n kar şılığı ala r ak , s ür ekli , d ü ze nli ve y ü kse k geli r e
kav u şaca kt ı r .
Fi n a n sal
pi y as alar da
en
i yi
get iri yi
sa ğla yan
en st r ü man l ara y at ı rı m yap ma yı s ür d üre c ekt ir . Şir ket gi de r y ö net imi v e
gi de r h arc am al arı n da t asa rr uf ilk ele rin e ger ekli it ina yı g ö st er mekt e ,
gen el
y ön et i m
gi de rl erini
min um u m a
indirm e ye
ç alış makt adı r .
1

TCMB Finansal İstikrar Raporundan alınmıştır.
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Fin ans a l A nal iz Or an lar ı

31.12.2015

31.12.2014

Cari Oran

200,70

237,26

Likit Oran

200,70

237,26

Nakit Oran
Dönem Net Karlılık
Oranı

189,43

209,43

25,13

22,1

S on Üç Yı l İt ibar iy le Ser ma y e v e Kar Kar ş ı laş tır ma lar ı

Yıllar

Sermaye

Kar

2013

106.200.000,00 TL

102.432.274,00 TL

2014

203.319.794,00 TL

57.531.312,00 TL

2015

205.400.000,00 TL

74.143.727,00 TL

A kti f B üy ük lü k

940000000
840000000
740000000
640000000
540000000
440000000
340000000
240000000
140000000
40000000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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P or t fö y B üy ük lüğ ü

Portföy Dağılımı
0% 4%
28%

Gayrimenkuller
Para ve Sermaye Piyasası Araçları
68%

İştirakler
Diğer Varlıklar

Gen el Y ön e ti m Gi der ler i
Genel Yönetim Giderleri
Personel Ücret Giderleri
4%

0%

Dışarıdan Sağlanan Fay. Ve Hiz.

8%
8%

Vergi Giderleri

8%
9%

63%

Faaliyet Kiralaması Giderleri
Amortisman Giderleri
Reklam İlan Tanıtım Giderleri
Diğer
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II-FAALİYETLER
A.YATIRIMLAR (GAYRİMENKUL PORTFÖYÜ)
1.LEVENT İŞ MERKEZİ
1 .1 .T ap u B i l gi l eri
Ad a
Par s el
Par s el Al an ı
Ar s a P a yı

:14 72
:1
:6 .21 7 ,50 m²
:11 6 /5 90 0

1 .2 . K on um
Değ erl em e ye
e sa s
t aşınm azl ar ,
E bul ula M ar din C a dde si ’ne cep heli
kon u mda ki Pa rk M a ya Sit e si’n de y er
almakt ad ır . Pa rk M a ya Sit e si bir k aç
par seld en ol u şm u şt ur . D eğ erl em e ye
esa s t aşın ma zla rın y er aldı ğı 14 72
ada , 1 pa rs el ü ze ri nde 4 ad et bl ok
bul un makt a , ba ğ ım s ız b öl ü mler k öş e
kon u ml u F 2 - A Bl ok ’t a y er al makt a dır .
F2- A Bl ok yanı nda sit enin g üv enlikli
ana giri şi b ul un makt adır .
Ta şınm azl ara
ul a şımı
sağl a yan
Bü y ük de re
C ad d esi ’ne
ce pheli
M et ro cıt y AV M , S afi r ve Kan y on AV M
değ erl em e ye e sa s
t aşınma zla ra 9 00 mt ., İ ş Kulel eri 7 50 mt .
me saf ed e , Akm erk e z AV M is e 80 0mt . m es afe de dir .
1 .3 . İ n ş aat Öz el l i kl eri
10 b ağı msı z b öl ü md en ol uş an Le ve nt İ ş M erk ezi Bina sı ofi s ola rak k at
b azı n da ya da b i r b üt ün olar ak kir alana bilece k ş ekild e in şa edilmi şt ir .
B i n a ya ai t fi zi k sel v er i l er aş ağıd a ver ilmi şt ir :
İ n şaat Ni z amı
Kat Ad edi

Ay rı k
7 Kat (2 B od r um k at + Zemin
kat + 4 No rm al kat )

1 .4 . Taşınmazın Değeri
Ta şı n m azı n değ eri n i n belirlen me sin de b ölg enin he r geç en gü n art an
t icari p ot an si y el i , al ı ş veri ş m erk e zle rin e ya kınlığı , ul aşı m i mkanla rının
rah at l ı ğı , y ap ı n ı n A s ınıfı in şa at kal it esine sahi p ol ma sı , ka palı
ot o p arkı n ı n
b ul un ması
il e
alt y apı
ve
çe vr e
d ü z enlen me sinin
t amaml a n mı ş ol ma sı gi bi krit e rle r g ö zö n ü ne alın mışt ır . 1 0 .10 .1 99 6 t arihli
E ksp ert i z Ra p or u ’n a gö re d eğ eri 26 5 .54 0 , - T L . ol ara k b elirl enen t aşın ma z ,
harçl a r dah i l 2 62 .0 0 3 , - T L . b ed elle 2 4 .1 0 .19 96 t arihi nde p ort f ö ye d ahil
edi l mi şt i r . “ Ga y ri m e n kul Y at ırı m Ort aklık larına İ lişkin E s asla r Teb liği ”nin
34 . v e 37 . m add el e ri u yarı nca y eni den hazı rlat ı lan 2 5 .1 2 .2 01 5 t arihli
E ksp ert i z Ra p or u ’n d a , ga y rim enk ul ün e msal kar şıla şt ırm a y önt e mine
gö re b el i rl e di ği ge r çeğ e u yg u n d eğ eri için a r sa p a yı da hil t opl am
13.067.000,- TL+ KDV kı y met t akdi r edil mişt ir .
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2. KAVAKLIDERE DÜKKAN
2 .1 . Ta p u B i l gi l e ri
Ad a
Par s el
Par s el Al an ı
Ar s a P a yı

:25 37
:6
:65 1 m²
:39 / 12 8
2 .2 . K on um
Ta şın ma z , Ank ara İ li , Ç anka ya İ lçe si ,
T unalı
Hil mi
Cad de si
ü z erin de
ye r
almakt ad ır .
M er k ezi
bir
yer de
bul un makt a olan t aşınma zın , çe vr esi
ağırlıklı
ola rak
d ü kkan ,
m ağa z a ,
iş
hanları ,
ofi s
kat la rı v e k on ut lar dan
ol u şma kt adır . Ula şımı ol d ukça r ahat t ır .
2 .3 . İ nş aat Öz ellikl eri

Ta şınm az , b o dr u m , z emin ve 6 n orm al kat
olm ak üz er e t opl a m 8 kat t an ol u şan
b i n a n ı n b od r um , z e m i n ve 1 . k a t l a rı n da
b ul un makt a v e b r üt al anı t opla m 91 2 m² ' dir .
İ n şaat Ni z amı
Kat Ad edi

Ay rı k
8 kat (B o dr u m k at + Zemin kat + 6
N or mal kat )

2 .4 . Ta şı n ma zı n De ğe ri
Ta şı n m azı n de ğeri n i n belirlen me sin de öz el ve t opl u t aşı ma araçla rı ile
ul a şı m i mkan l a rı n ı n r ah at lığı , bina nı n y ol a cepheli olm ası ve bü y ükl ü ğ ü
gö z ön ün e al ı n mı şt ı r . 27 .1 2 .20 04 Ta rihli E k spe rt iz Ra po r u’ na g ö re d eğ eri
4 .0 70 .0 00 T L . ol arak b eli rlen en t a şın ma z , 3 0 .12 .2 00 4 t ar ihind e ha rçla r
dah i l t op l a m 4 .10 0 .6 00 T L . b ed el ile p ort f ö ye d ahil edil mişt ir .
“Ga y ri m en k u l Y at ı rı m Ort aklı kların a İ lişkin E sasl ar Tebli ği” nin 34 . v e 37 .
mad del eri u y arı n c a y enid en h az ı rlan a n 25 .1 2 .20 15 t arihli E ksp ert i z
Rap o r u’n a g ör e g a yri me nk ul ün em sal kar şıla şt ırma y önt e mine g öre
b el i rl edi ğ i ger çe ğe u yg un d eğ eri iç in arsa pa yı d ahi l t oplam
10 .94 4 .00 0 ,- T L+ KDV kı y met t akdi r edil mişt ir .
3- AL İ AĞ A İŞ M E R KE Z İ
3 .1 . Ta p u Bil gile ri
Paft a
:50
Par s el
:56 37
Par s el Alanı :18 9m²

3 .2 . K on um
Ta şı n m az k en t i n an a art erl erin den olan İ st iklal Ca dd esi üz eri nd e ,
Al i a ğa B el ed i ye si i l e Ali ağa T ür k T ele ko m M ü d ürl ü ğ ü ar asın da ye r
al makt ad ı r . T aşı n ma zı n ya kın ç ev re sind e D em ok ra si M e y d anı , Ça r şı
Ca mi i ve Şe h i r Par kı y er alma kt adır .
Böl ged eki yap ı l a r 6 - 7 kat lıdı r . Bl ok niz amınd a ve bet onar me kark as
in şaat t ar zı i l e i n ş a edil miş ol up ge neld e t icari a maçl ı ola ra k
kul l a n ı l ma kt adı r .
3 .3 . İ n ş aat Öz el l i kl eri
1 .3 23 m² al a n l ı t a şı n ma z , 1 bo dr u m k at + ze min kat + 5 n o rmal kat olm ak
ü ze re t op l a m 7 k at t an ol u ş makt adı r .
İ n şaat Ni z amı
Kat Ad edi

Ay rı k
7 Kat (B od r um kat + Zemi n kat + 5
N or mal kat )

3 .4 . Ta şı n ma zı n De ğe ri
Değ er t e sp i t i n de ; g ay rim enk ul ün ula şım ı kola y b ölg ed e y e r alma sı ,
çev re si n i n t i cari h ar eket liliğini n y ük s ek olm ası , iş y eri a maçlı kullanı ma
u yg u n ol ma sı ve al t ya pının s or un s u z ol ması ol u ml u y ön de et ki ed en
fakt ö rl e rdi r .
14 .1 2 .2 01 0
t arihli
E k spe rt iz
Rap o r u ’ na
gö r e
d eğ eri
3 .0 00 .0 00 , - T L ol a rak b elirlen en t aşın ma z , 3 1 .01 .2 01 1t arihin d e harçla r
dah i l t op l a m 3 .04 9 .5 00 , - T L be del ile p ort f ö ye d ahil edil mişt ir .
“Ga y ri m en k ul Y at ı rı m Ort aklıkl arın a İ lişkin E sasl ar T ebli ği”ni n 34 ve 3 7 .
mad del eri u y arı n c a y enid en h az ı rlan a n 25 .1 2 .20 15 t arihli E ksp ert i z
Rap o r u’n a g ör e g a yri me nk ul ün em sal kar şıla şt ırma y önt e mine g öre
b el i rl edi ğ i g erç eğ e u yg u n d eğ eri i çin a r s a pa yı dahil t opl am 4 .1 47 .0 00 ,T L+ KDV kı ym et t akdi r edil mi şt ir .
4- K ÜT A H Y A İ Ş M ER K EZ İ
4 .1 . Ta p u Bil gile ri
Ad a
Par s el
Par s el Alan ı

: 63
: 2 24
: 2 38 ,3 1 m²

4 .2 . K on um
V akıfban k K üt ah y a Ş ub e Bina sı ol a r ak
kulla nılan t aşı nma z , Ali Pa şa M ah alle s i,
C u mh uri y et
C ad d esi
ü ze rind e
köşe
kon u ml u bina dır . 20 1 1 yılı nın O cak a yın d a
Şirk et p ort f ö y ü m ü ze kat ılmışt ır .
Ca dd e üz erin de ki t arihi y apıla rdan v e
kor u ma alt ına alın a n küç ük h ama m il e
Kar ag ö z Ah m ed P aş a Camii t aşın ma zın yakı n ç ev re sind edi r . Bankala rı n
b ü y ük b öl üm ü b i n a mı zın d a bul u nd uğ u C umh u ri yet C ad de si’n de ye r
al makt ad ı r .
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4 .3 . İ n ş aat Öz el l i kl eri
2 .0 60 m² ’l i k t aşı n m a z ; b od r um kat , ze mi n kat ve 7 n or mal kat olma k
ü ze re t op l a m 9 k at t an ol u ş makt adı r .
İ n şaat Ni z amı
Ay rı k
Kat Ad edi
9 Kat (B od r um kat + Zemi n kat + 7
N or mal kat )
4 .4 . Ta şı n ma zı n De ğe ri
K üt ah ya
çar şı
me rke zinin
en
ha rek et li
yerl eri nde n
C u mh uri y et
Ca dd esi 'n de t i cari h arek et liliğin y o ğ un o ldu ğ u y erd e ve k öş e kon u md a
b ul un ma sı , m e yd an a bakma sı ne deni yl e et rafı nın açık , civar dan
gö r ün ürl ü ğ ün ün f azl a olm ası , yakın za mand a y enil enmi ş olm ası , b u
b ağl a mda i şçi l i k v e yapı kalit e sinin ç e vre bin alar a o ranla daha i yi
ol m ası ,b i n a mı zı n d eğe rine ol uml u yö nde et ki e de n f akt örl er dir .
04 .12 .2 01 0 t ari h l i E k s p ert iz Rap or u ’na g ö re değ eri 4 .0 00 .0 00 , - T L ol ar ak
b el i rl en en t a şı n ma z , 31 .0 1 .20 11 t a rihi nde h arçla r d a hil
t oplam
4 .0 66 .0 00 , - T L b ed el i l e p ort f ö y e dahil e dil mişt ir .
“Ga y ri m en k ul Y at ı rı m Ort aklı kların a İ lişkin E sasl ar Tebli ği” nin 34 . v e 37 .
mad del eri u y arı n c a y enid en h azı rlan a n 25 .1 2 .20 1 5 t arihli E ksp ert i z
Rap o r u’n a g ör e g a yri me nk ul ün em sal kar şıla şt ırma y önt e mine g öre
b el i rl edi ğ i g erç eğ e u yg u n d eğ eri i çin a r s a pa yı dahil t opl am 6 .2 15 .0 00 ,T L+ KDV kı ym et t akdi r edil mi şt ir .
5-F A Tİ H İŞ M E R KEZ İ
5 .1 . Ta p u B i l gi l e ri
Ad a
Par s el
Par s el Al an ı

: 2 12 3
: 9
: 1 24 m²

5 .2 . K on um
V akıfban k Fat ih Ş ub e Bina sı ol ara k
kulla nılan
ve
V akıf
F inan sal
Kiral ama A.Ş .’ d en fi nans al kir ala ma
y ol u il e sat ın alı nan kö ş e k on u ml u
t aşınma z , İ st anb ul İ li, Fat ih İ lçesi ,
Kirm ast i M ahall esi , M acar K ard e şler
Ca dd esi ü zeri nd e ye r alma kt adır .
M acar Kar de şle r Ca dde si ü ze rind e
cadd e il e H ul usi N o yan S okak ’ın
kesi şt iği k ö şe de b ul u nan t aşın ma zın
çev re sind e bit işik niza mlı , ze min
kat larda
d ü kkan
ile
mağa za ,
nor mal
k at lard a
iş ye ri - m esk en
amaçlı
k ulla nılan
binalar
ye r
almakt ad ır .
5 .3 . İ n ş aat Öz el l i kl eri
Br üt 5 0 9 m² ’l i k ga y ri menk ul , b odr u m kat , ze min kat ve 2 n o r mal kat t an
ol u şma kt adı r .
İ n şaat Ni z amı
Ay rı k
Kat Ad edi
4 Kat (B od r um kat + Zemi n kat + 2
N or mal kat )
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5 .4 . Ta şı n ma zı n De ğe ri
Fat i h çar şı me rke zi n i n en harek et li aksla rından olan M aca r Kar de şle r
Ca dd esi ’n de t i cari harek et liliğin y o ğu n ol d uğ u b ölg ede
ye r
al makt ad ı r .B i r ç ok b anka ş u be sinin a y nı nokt ad a y er seç miş olm ası ,
işçi l i k ve yap ı k al i t e si n in ç ev re binala ra or anla daha i yi ol ması , k ö şe
kon u mda y er al ma sı ve d ük kan ce phel eri nin geni ş o lma sı ga y r imenk ul ü n
değ eri n de ol uml u y ön de et ki ed en fakt ö rle rdi r . 1 4 .1 2 .2 01 0 t arihli
E ksp ert i z Ra p o r u’ n a gö re de ğe ri 2 .80 0 .0 0 0 , - T L ol ara k belirl enen
t aşı n ma z , 0 8 .02 .2 01 1 t ari hind e V akı f Fina nsal Kir alam a A.Ş .` d en le asi ng
y ol u i l e h a rçl a r dah i l t oplam 2 .6 6 3 .5 93 , 54 TL b ed el ile p ort fö y e da hil
edi l mi şt i r .
“Ga y ri m en k ul Y at ı rı m Ort aklıkl arın a İ lişkin E sasl ar T ebli ği”ni n 34 ve 3 7 .
mad del eri u y arı n c a y enid en h azı rlan a n 25 .1 2 .20 15 t arihli E ksp ert i z
Rap o r u’n a g ör e g a yri me nk ul ün em sal kar şıla şt ırma y önt e mine g öre
b el i rl edi ğ i g erç eğ e u yg u n d eğ eri i çin a r s a pa yı dahil t opl am 4 .7 31 .0 00 ,T L+ KDV kı ym et t akdi r edil mi şt ir .

B.GAYRİMENKUL PORTFÖYÜ İLE İLGİLİ FAALİYETLER
1. KİRAYA VERİLEN GAYRİMENKULLER

Le ve n t İ ş M erke zi B i n ası için V a kıf Y at ı rım M en k ul De ğe rle r A.Ş . ile
01 .01 .2 00 7 t ar i h i n d e n ba şlam ak ü ze re kira s ö zle şm e si ye nilenmi şt ir .
Le ve n t İ ş M erk ezi B i n ası ’nın a yl ı k ki ra değ eri 0 1 .01 .20 1 5 t arihind en
it i b aren 8 3 .7 5 7 ,4 8 - T L + KDV ol ara k t ah sil e dilmi şt ir .
Kav akl ı d er e D ükkan i çin T ürki y e V akıfl a r Banka sı T . A.O ile 01 .01 .2 00 5
t ari h i n d en b a şl a mak ü ze re 1 0 yıllığı na k ira s ö zle ş me si yapıl mış ve bi r
yı l l ı k ki ra b ed el i p eşi n ola rak alınmı şt ır . I ş y erinin ki ra de ğeri 0 1 .0 1 .20 15
t ari h i n d en i t i b ar en 6 5 .0 00 ,0 0 - T L+ KDV ola r ak belir len miş ve bi r yıllık ki ra
b ed el i ol an 7 80 .0 00 , 00 - T L + KDV p eş in ola r ak t ah sil e dilmi şt ir .
Al i a ğa İ ş M er ke zi B i n ası i çin T ür ki ye V akıfl ar B anka sı T . A.O il e 01 .02 .2 01 1
t ari h i n d en b a şl am ak ü zer e 1 0 yıllığın a kir a s özl e şm esi y a pılmı ş t ır. Ali ağa
İ ş M erke zi B i n a sı ’n ı n ki ra sı 01 .0 2 .20 15 t ari hinden it iba ren a ylı k 23 .33 3 ,94 T L + KDV ol arak t ah si l edil mi şt ir .
K üt ah ya İ ş M e rke zi Binası i çin T ürki y e V akıfl ar Ba nka sı T . A.O il e
01 .02 .2 01 1 t ari h i n d e n başl ama k üz er e 10 yıllı ğına ki ra s öz l e şm esi
yap ı l mı şt ı r . K üt ah ya İ ş M e rke zi Bina sı’ nı n kira sı 0 1 .02 .2 01 5 t arihind en
it i b aren a yl ı k 32 .0 00 , 84 - T L + KDV ol ara k t a hsil edil mişt ir .
Fat i h İ ş M erk e zi B i n a sı içi n T ürki y e V a kıfl ar B anka sı T . A.O il e 01 .02 .2 01 1
t ari h i n d en b a şl a mak ü ze re 10 yıllı ğına ki r a s ö zle şm esi y apılmı ş t ır. Fat ih İ ş
M erke zi B i n ası ’n ı n ki r ası 0 1 .02 .2 01 5 t arihin den it ibar en a ylı k 20 .66 7 ,20 - T L
+ KDV ol arak t ah si l e di l mi şt ir .
Şi rk et i mi z , p ort f ö y ün de b ul u nan ga yri m enk ulle rle ilgili i m za lanan ki ra
s özl e şm el eri çer çe ve si n d e , ki ra g elirl erini n dü z enli olar ak eld e edil me s i
kon u s un a ön e m v erm ekt e v e sist e mli ça lış mala r y ü r üt m ekt edi r .
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2. GAYRİMENKUL PROJESİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK ARSALAR
2 . 1. Ümr a ni y e, Kü çü k bak ka lk ö y Mah all es i 3 3 2 8 A da , 5 v e 1 2
Par s el ler
Ul u sal v e ul usl ara ra sı ar ena da fin an sın başk ent i ol acak , ş ehrin i ş
mer ke zi y oğ un l u ğ un a sahi p s emt l erin e yakı nlığı n ed eni yle ula şım
kol a yl ı ğı sağl a yac ak İ st anbul Ul u sla rar ası Finan s M erk e zi’n de , ofi s ve
t i cari al a n l ar dan ol u şan bir k ar ma p r oje geli şt irilm ek h ed efi yl e ar sa
sat ı n al ı n mı şt ı r . Ar s alarımı zın 20 15 yıl s on u ek sp ert iz r ap or un daki
em sal k ar şı l a şt ı rma y önt e min e g ör e ge rçe ğe u y g un de ğeri
35 1 .9 9 7 .0 0 0 T L ’dir . Pr oj e kap sa m ı nd a 20 16 yı l ı it ibari yl e in şaat
faal i y et l eri n e b a şl an ması pla nlanm akt ad ı r .
İ st an b ul Ul usl ara ra sı Finan s M er ke zi’ nd e ye r alan Şirk et imi z e ait ,
İ st an b ul İ l i , Ümr ani ye İ lçesi , K üç ükba kkalk ö y M ahall esi , 33 28 a da , 5
p ar sel d e b ul un a n 8 .77 4 ,0 5 m² ’lik a rs a ile yin e İ st anbul İ li , Üm rani ye
İ l çesi , K üç ük b akkal k ö y M a halle si , 3 32 8 ada , 1 2 pa r seld e b ul una n
7 .2 25 ,8 0 m² ’l i k ar sa üz erin de T . V akı fl ar Banka sı T . A.O . G enel
M üd ü rl ük Hi zm et Bin ası v e Te sisl eri p r oje sini g erç ekle şt ir mek ü ze re ,
kon se p t
p r oj e ç alı şmal arı t a ma mlanm ı ş v e h azı rlan an p r oj emi z
22 .05 .2 01 4 t ari h l i Ç e vre ve Şe hircilik B ak anlığı E st et ik K ur ul K ararı il e
on a yl an mı şt ı r . On a yı m üt eakib en Av an pr oj e s afh ası geri de
b ı rakı l a rak ,
u y g ula ma
pr oj eleri
ha zı rlanmı şt ır .
İ lgili
pr oj ele r ,
şart n a mel er v e i hal e s et leri t e slim aş a ması nda dır . R uh sat pro jel eri
B el e di ye ’ ye t e sl i m e dilmi ş v e ge re kli i nş aat yap ı r uh sat ı alı nmışt ır .
Ön üm ü z deki d ön em de ana y ü kleni ci ihal e çalı ş mala rı y ür üt ül ecekt ir .
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İle İlgili Bazı Proje Görselleri
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2 . 2. Sa n ca kt ep e, Sa man dır a Ma hal les i 8 0 8 5 ada , 3 6 v e 3 7 n u mar a lı
Par s el ler
İ st an b ul İ l i , S anca kt epe İ lçesi , Sam a ndıra M ah alle si ,Ka r apınar
M evki i n de b ul un an ve t ap ud a ; G2 2 A05 C 1 C- 2 A- 2D pa ft a , 8 08 5
ada , 3 6 ve 3 7 p ar s eller de ka yıt lı 9 8 .12 7 ,74 m2 ’lik k on ut ima rlı ars a
adi ort akl ı k ka p s am ı nda H AL K GY O A.Ş .i le bi rlikt e 11 0 .00 0 .00 0 T L +
KDV b ed el l e sat ı n al ınmışt ır . Ar s an ı n 9 K ası m 20 15 t arihli ek s pert iz
rap or un daki em sal k arşıl aş t ır ma y önt e mi ne g ö re belirl en en g erç eğ e
u yg u n d eğ eri 1 76 .1 6 0 .0 00 T L’ dir .
Ta şı n m azı n b ağl ı ol du ğ u ilçe ol an S an cakt epe , s on d öne mler de
yap ı l an ul a şt ı rm a v e met r o yat ırı mla rı ile birlikt e İ st anb ul ’ un g eliş me
od akl arı n dan b i ri h aline gel mişt ir . B u seb epl e b ü y ük ve mark alı
kon ut p r oj el e ri n i n (R i ngs İ st anb ul , E v or a Park , Sinpa ş Lag ü n , Fi yaka
E vl eri , Kel eb e ki a Pr emi u m v .b ) b u ilç e de y apılır ol ma sı b ölg enin
p ot an si yel i n i n ve gel işimini n y at ırım fi rma l arınca d a a ynı d ü ş ü nce yle
b el i rl en di ği n i g öst e r mekt e dir .
Ar s a ü ze ri n d e g elişt i rilec ek olan k on ut pro je si için mima ri t asa rım
t amaml a n mı ş t ı r . K on ut v e t icar et f onk si y onla rınd an ol uş an pr oj enin
i n şaat yap ı r u h sat ı alınmı şt ır . P r oj ede s o s yal d onat ı alanl ar ı, a çık kap al ı y ü z me ha v u zları ve yakla şık 80 dö n üm pe y z aj alanı
b ul un makt a dı r .
İ h al e çal ı şm al arı s on uc un da ana y ükle nic i Haldı z İ nşaat Ot o m ot iv ve
Ti c . A.Ş . ol ara k beli rlen miş , y er t e slimi yapıl mı ş ve a na y ü klenici
h i zm et i ka p sa mı n dak i t ü m in şaat i şl eri baş lamışt ır .
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2 . 3. İz mir , Ko na k, M e r s inli M aha ll es i
P ort f ö y üm ü z e , 11 4 .75 0 .4 6 7 TL mali y e t le dahil edil en ; K onak
İ l çesi n d eki 86 01 / 1 , 86 03 /1 , 86 04 / 1 ve 8 60 4/ 4 par sell eri , M İ A i ma r
fo n ksi y o n l u t a şı n ma zl ardı r . Ülk enin ön emli met r op olit an ş ehirl e rind en
b i ri ol an İ z mi r ’d e ya pılaca k P r oje ni n , g ere k Şirk et in bü y ü me
vi z y on u n u d ev am e t t irmesi , g er ek se kar lılığını a rt t ırma sı a çı sınd an
s on de rec e y ara rlı olaca ğı d üş ü n ülm ekt edi r . Ar sala r ü z erin de
yap ı l acak p r o je yl e i lgili pla nlam a v e fi zibilit e çalı şmal arı d eva m
et mekt e di r . Ar sal a rı mızın 2 01 5 yıl s on u eks pert i z r ap or un da ki em sal
kar şı l a şt ı rma y önt e m ine g öre ger çe ğe u yg u n de ğeri 12 3 .1 44 .00 0
T L’ di r .

3. GAYRİMENKUL PORTFÖY GELİŞİMİ
Şi rk et i mi z ga yri me nk ul p ort f ö y ün ü ol uşt ur ur ken yat ırı m ri ski a z alt ılmış
ve çe şi t l en di ri l miş ga yri menk ull er den me yd ana g elm esi ne öne m
ver mi ş ,
p ort f ö y e
alınan
ga y rim enk ul lerin
t am amının
fi zibilit e
çal ı ş mal a rı yap ı l mış ve sat ın alma il e kira lamad a b u çalı şm al ar e sa s
al ı n mı şt ı r .
Şi rk et i mi z p ort f ö y ün de s ağla m , v eri mli , sü rekli gelir
get i rici ris k
un s ur u t aşı ma y an g ay rim enk ull ere y er ver me k ama cı ile s ür ekli
ol a rak ga y ri m en k ul p iya sa sı ve yeni yat ırı m ala nlarını i zle mekt edir .
Ül k emi zi D ün ya Fi nans Pi ya sala rınd a öne çı kar acak İ st anb ul
Ul u sl ar ara sı Fi n a ns M erk ezi pr oj e al anın d a k i ar sal arı il e b u b ölg ed e
yat ı rı mcı ol arak ye r almak Şi rket i miz vi z y on u açı sınd an s on d ere ce
ön eml i di r . U z un va d ede y üks ek rant ı ol acak b u pr oj e Şirk et imizi
sekt ör de adı n dan s ö z edili r bi r k on u ma g et irec ekt ir .
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C-FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER
1- AYRINTILI BİLANÇO
31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARIYLA FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO)
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2015

Yeniden
düzenlenmiş
bağımsız
denetimden
geçmiş (*)
31 Aralık 2014

Yeniden
düzenlenmiş
bağımsız
denetimden
geçmiş (*)
31 Aralık 2013

255.759.419
241.392.716
6.359.668
6.359.668
3.078.475
9.500
3.068.975
63.818
4.475.775
388.967
601.148.102
3.639.409
3.639.409
8.440
8.440
65.381.916
791.728
13.201
13.201
514.245.000
6.449.902
10.618.506
856.907.521

319.101.316
281.675.726
31.441.510
1.350
1.350
50.602
3.061.285
2.870.843
430.868.490
15.570
15.570
56.108.737
913.877
10.047
10.047
363.918.898
9.901.361
749.969.806

55.678.411
19.804.281
35.591.243
1.138
1.138
281.749
303.740.015
1.299
1.299
412.395
14.036
14.036
303.312.285
359.418.426

14
3,14
6
3,6
6

1.274.316
108.713
108.713
208.525
724
207.801

1.344.933
626.371
626.371
48.807
3.806
45.001

785.622
565.405
565.405
11.608
4.945
6.663

16
7
7
17

189.604
189.604
253.560

26.357
128.156

96.174

17
18

253.560
513.914
33.076.402
136.863

128.156
515.242
220.855
108.047
108.047
112.808

96.174
112.435
814.822
721.561
721.561
93.261

136.863
32.939.539
822.556.803
205.400.000
21.599.008
246.731.349

112.808
748.404.018
203.319.794
21.599.008
246.731.349

93.261
357.817.982
106.200.000
21.599.008
9.759.034

18.688
18.688
4.709.369
269.954.662
74.143.727

9.630
9.630
3.638.821
215.574.104
57.531.312

(2.985)
(2.985)
3.439.598
114.391.053
102.432.274

856.907.521

749.969.806

359.418.426

Dipnot
referansları
VARLIKLAR
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve nakit benzerleri
Finansal yatırımlar
Ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Peşin ödenmiş giderler
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar
Diğer dönen varlıklar
DURAN VARLIKLAR
Ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Stoklar
Maddi duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar
Diğer maddi olmayan duran varlıklar
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Peşin ödenmiş giderler
Diğer duran varlıklar
TOPLAM VARLIKLAR
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları
İlişkili taraflara finansal borçlar
Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında
borçlar
Diğer borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Kısa vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
kısa vadeli karşılıklar
Diğer kısa vadeli yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun vadeli borçlanmalar
İlişkili taraflara finansal borçlar
Uzun vadeli karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
uzun vadeli karşılıklar
Ertelenmiş gelirler
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş sermaye
Sermaye düzeltme farkları
Pay ihraç primleri
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler veya giderler
Yeniden değerleme ölçüm kazanç,kayıpları
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
Geçmiş yıllar karları
Net dönem karı
TOPLAM KAYNAKLAR

4
3,5
6
6
7
3,7
7
8
9
9
6
6
7
7
11
12
13
13
10
8
9

14
3,14
17
17
18
19
19
19
19
19

20

2- GELİR TABLOSU
31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLERİ İTİBARIYLA KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Dipnot
referansları
Hasılat
Satışların maliyeti (-)

20
20

Brüt kar
Genel yönetim giderleri (-)
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
değer artışı, net
Esas faaliyetlerden diğer gelirler

1.948.038

1.961.786
(3.186.029)
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45.717.315
117.434

35.632.365
50.181

43.077.042

34.458.303

1.494.301
(142)

3.110.976
-

44.571.201

37.569.279

29.572.526

19.962.033

74.143.727

57.531.312

-

-

74.143.727

57.531.312

25
25

24

Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı
Dönem vergi geliri/(gideri)

2.603.345
(641.559)

(4.705.745)

Finansman gelirleri öncesi
faaliyet karı
Finansman gelir/(gideri), net

2.950.927
(1.002.889)
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Esas faaliyet karı
Yatırım faaliyetlerinden gelirler
Yatırım faaliyetlerinden giderler (-)

Bağımsız
denetimden
geçmiş
31 Aralık 2015

Yeniden
düzenlenmiş
bağımsız
denetimden
geçmiş (*)
31 Aralık 2014

26

Dönem karı
Adi pay başına kazanç

27

0,3610

0,3734

Sulandırılmış pay başına kazanç

27

0,3610

0,3734

DİĞER KAPSAMLI GELİR

9.058

12.615

Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
- Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm
kazançları/ kayıpları

9.058

12.615

74.152.785

57.543.927

TOPLAM KAPSAMLI GELİR
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3- ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Tanımlanmış
fayda planları
yeniden ölçüm
kayıpları

Kardan
ayrılmış
kısıtlanmış
yedekler

Ödenmiş
sermaye

Sermaye
düzeltme
farkları

Pay senedi
ihraç
primleri

1 Ocak 2014 (Önceden raporlanan) 106.200.000
Düzeltmelerin etkisi(*)
-

21.599.008
-

9.759.034
-

(2.985)
-

3.439.598

52.037.811
62.353.242

4.358.389
98.073.885

197.390.855
160.427.127

1 Ocak 2014 tarihi itibariyle
bakiyeler (Yeniden düzenlenmiş) (*) 106.200.000

21.599.008

9.759.034

(2.985)

3.439.598

114.391.053

102.432.274

357.817.982

97.119.794
-

-

236.972.315
-

12.615

199.223
-

31 Aralık 2014 tarihi itibariyle
bakiyeler (Yeniden düzenlenmiş) (*)203.319.794

21.599.008

246.731.349

9.630

1 Ocak 2015 (Önceden raporlanan) 203.319.794
Düzeltmelerin etkisi(*)
-

21.599.008
-

246.731.349
-

1 Ocak 2015 tarihi itibariyle
bakiyeler (Yeniden düzenlenmiş )(*) 203.319.794

21.599.008

2.080.206
-

205.400.000

Transferler
Sermaye artırımı
Temettü ödemesi
Pay ihraç primleri
Toplam kapsamlı gelir

Sermaye arttırımı
Transferler
Toplam kapsamlı gelir
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle
bakiyeler

Birikmiş karlar
Geçmiş yıllar
Net dönem
karları
karı

Özkaynak
toplamı

102.233.051 (102.432.274)
(1.050.000)
57.531.312

97.119.794
(1.050.000)
236.972.315
57.543.927

3.638.821

215.574.104

57.531.312

748.404.018

9.630
-

3.638.821
-

55.146.977
160.427.127

21.854.652
35.676.660

552.300.231
196.103.787

246.731.349

9.630

3.638.821

215.574.104

57.531.312

748.404.018

-

-

9.058

1.070.548
-

21.599.008

246.731.349

18.688

4.709.369

(2.080.206)
56.460.764
-

269.954.662

(57.531.312)
74.143.727

74.143.727

74.152.785

822.556.803
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4- NAKİT AKIŞ TABLOLARI
31 ARALIK 2015 VE 2014 TARİHLERİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMLERİNE AİT NAKİT AKIŞ
TABLOLARI
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Dipnotlar

Bağımsız denetimden
geçmiş
1 Ocak 31 Aralık 2015

Yeniden düzenlenmiş
Bağımsız denetimden
geçmiş (*)
1 Ocak 31 Aralık 2014

74.143.727

57.531.312

168.566
142
33.113
(29.729.473)
(45.717.315)
(199.704)

75.297
(53.734)
32.162
(20.948.986)
(35.632.365)
-

(2.719.754)
(6.463.118)
(9.273.179)
99.047
159.718
(9.999.077)
33.127.815

(15.613.892)
(2.933)
(56.108.737)
36.753
37.199
424.393

3.630.508

(70.223.531)

A. İşletme Faaliyetlerden Nakit Akışları
Net Dönem Karı
Dönem Net Karı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler:
Amortisman ve itfa gideri ile ilgili düzeltmeler
Sabit kıymet satış zararı/(karı) ile ilgili düzeltmeler
Karşılıklar ile ilgili düzeltmeler
Faiz gelirleri ve giderleri ile ilgili düzeltmeler
Yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışı, net
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış karı

12,13
25

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
Faaliyetlerle ilgili diğer alacak ve dönen varlıklardaki
artışla ilgili düzeltmeler
Peşin ödenmiş giderlerdeki artış
Stoklardaki artış
İşletme sermayesinde gerçekleşen diğer artışla ilgili düzeltmeler
Ticari borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Ticari alacaklardaki artış ile ilgili düzeltmeler
Faaliyetlerle ilgili diğer borçlardaki artış ile ilgili düzeltmeler
İşletme Faaliyetlerinden Sağlanan/(Kullanılan) Nakit Akışı
B.Yatırım Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Maddi ve maddi olmayan duran varlıkların alımından
kaynaklanan nakit çıkışları
Finansal varlık alımları/satımları, net
Maddi duran varlık satışlarından
nakit girişleri
Alınan faizler
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımından
kaynaklanan nakit çıkışları
Yatırım amaçlı gayrimenkul satışından
kaynaklanan nakit girişleri

12,13

(49.713)
30.170.288

(573.096)
1.540.050

1.271.222

54.040
2.609.683

(123.409.083)
19.000.000

Yatırım Faaliyetlerinde Kullanılan Nakit Akışı

(24.974.248)
-

(73.017.286)

(21.343.571)

(613.514)
29.785.791
(12.191)

(458.905)
20.237.292
(1.050.000)
(106.372)

C. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları
Finansal kiralama sözleşmelerinden kaynaklanan
borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışları
Alınan faizler
Temettü ödemesi
Ödenen faizler
Pay ve diğer özkaynağa dayalı araçların
ihracından kaynaklanan nakit girişleri

-

334.092.109

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit

29.160.086

352.714.124

Nakit ve Nakit Benzerleri Değerlerindeki Değişim

(40.226.692)

261.147.022

Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri

4

280.772.288

19.625.266

Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri

4

240.545.596

280.772.288
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5- FİNANSAL TABLO DİPNOT AÇIKLAMALARI
1.

ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Vakıf GYO” veya “Şirket”) Sermaye Piyasası Kanunu
hükümleri çerçevesinde 12 Ocak 1996 tarihinde kurulmuştur.
Şirket’in temel amaç ve faaliyet konusu gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı sermaye piyasası
araçları, gayrimenkul projeleri ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak gibi Sermaye
Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı
amaç ve konularda iştigal etmektir.
Şirket’in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, SPK’nın
düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulması esas alınmaktadır.
Şirket’in merkezi aşağıdaki adreste bulunmaktadır:
Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı No: 62 Ümraniye İstanbul / Türkiye.
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre
ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Pay oranı
Pay
Pay oranı
Pay
(%)
tutarı
(%)
tutarı
T.Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı
(“Vakıfbank”)
38,70
T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Bşk.
(“TOKİ”)
14,63
Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güv. Hiz.Vakfı
(“Vakıf”)
9,60
Vakıfbank Memur ve Hizmetleri Emekli Sandığı 8,88
Diğer
28,19
Toplam

100

79.494.948

38,70

78.689.844

30.040.237

14,63

29.735.998

19.719.659
18.235.986
57.909.170

9,21
8,88
28,60

18.723.340
18.051.300
58.119.312

205.400.000

100

203.319.794

Şirket’in hisse senetleri, nama yazılı olan A grubu ve hamiline yazılı olan B grubu olarak iki
türdedir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 (Onbeş) oy hakkına,
B grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, Şirket’in kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000 TL’dir
(31 Aralık 2014: 300.000.000 TL). 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Şirket’in çalışan sayısı 18 kişidir
(31 Aralık 2014: 15 kişi).
Vakıfbank, Şirket üzerinde hakim ortak olarak kontrolü elinde bulundurmaktadır.
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıl itibarıyla hazırlanan finansal tablolar, Yönetim Kurulu
tarafından 23 Şubat 2016 tarihinde onaylanmıştır.
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ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (Devamı)

Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar
Müşterek yönetime tabi ortaklık, anlaşmanın müşterek kontrolüne sahip taraflarının bu
anlaşmayla ilgili varlıklar üzerinde haklara ve borçlara ilişkin yükümlülüklere sahip oldukları
durumlarda ortaya çıkar. Bir müşterek faaliyet katılımcısı sahip olduğu varlık, yükümlülük,
hasılat ve maliyete göre değerlendirilmektedir. Müşterek faaliyetlere ait varlıklar,
yükümlülükler, özkaynak kalemleri, gelir ve gider hesapları ile nakit akım hareketleri oransal
konsolidasyon yöntemi ile finansal tablolara dahil edilmiş olup bu müşterek faaliyetler ile
gerçekleşen grup içi işlemler, bakiyeler ve gerçekleşmemiş kar/zararlar finansal tablolardan
elimine edilmiştir.
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar
Halk GYO-Vakıf GYO
Adi Ortaklığı (“Halk-Vakıf”)

Faaliyet
konusu
Konut
projesi

Müteşebbis
ortaklar
Halk GYO A.Ş.

Halk - Vakıf
Halk-Vakıf 29 Ağustos 2014 tarihinde imzalanan proje ortaklığı sözleşmesiyle adi ortaklık olarak
kurulmuş olup 16 Ekim 2014 tarihinde faaliyete geçmiştir. Halk-Vakıf 100.000 TL sermaye ile %50,
%50 oranında pay ile kurulmuş olup, kurulan ortaklığın amacı, Sancaktepe İstanbul’da konut
projesi geliştirmektir. Şirket, 95.221,84 m2 yüz ölçümüne sahip İstanbul İli Sancaktepe ilçesinde
bulunan arsayı 110.000.000 TL + KDV bedel karşılığı , %50’si Vakıf GYO, %50’si Halk GYO
tarafından ödenmek üzere satın almıştır.
2

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR

Bu finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan muhasebe politikaları aşağıda sunulmuştur.
Aksi belirtilmediği sürece bu muhasebe politikaları sunulan bütün dönemler için uygulanmıştır.

2.1. Sunuma ilişkin temel esaslar
a

Finansal tabloların hazırlanış şekli

Şirket, muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni finansal tablolarının hazırlanmasında, Türk
Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı tarafından
çıkarılan Tekdüzen Hesap Planını esas almaktadır. İlişikteki finansal tablolar, gerçeğe uygun
değerleri ile gösterilen finansal varlık ve yükümlülüklerin dışında, tarihi maliyet esası baz
alınarak Türk Lirası olarak hazırlanmıştır. İlişikteki finansal tablolar, tarihi maliyet esasına göre
hazırlanmış kanuni kayıtlara TMS/TFRS uyarınca doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli
düzeltme ve sınıflandırmalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
b

TMS’ ye uygunluk beyanı

İlişikteki finansal tablolar finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013
tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri II, 14.1 No’lu “Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup Tebliğin
5. Maddesine istinaden Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”)
tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal
Raporlama Standartları (“TMS/TFRS”) ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas
alınmıştır.
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FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

c

Yüksek enflasyon dönemlerinde finansal tabloların düzeltilmesi

SPK’nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı Kararı uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan ve
finansal tablolarını SPK Tebliğ hükümlerine uygun olarak hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasına son verilmiştir.
Buna
istinaden,
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren, KGK tarafından yayımlanmış 29 No’lu “Yüksek Enflasyonlu
Ekonomilerde Finansal Raporlama” Standardı (“TMS 29”) uygulanmamıştır.
d

Fonksiyonel ve raporlama para birimi

Şirket’in raporlama para birimi TL olup tüm finansal bilgiler aksi belirtilmedikçe TL olarak
gösterilmiştir. TL dışındaki para birimleri ile ilgili bilgiler aksi belirtilmedikçe tam olarak
belirtilmiştir.
e

Müşterek yönetime tabi ortaklıklar

Müşterek yönetime tabi ortaklıkları, Şirket ile bir veya daha fazla müteşebbis ortak tarafından
müştereken yönetilmek üzere, bir ekonomik faaliyetin üstlenilmesi için bir sözleşme dâhilinde
oluşturulan adi ortaklıklarını ifade etmektedir. Şirket, bu müşterek kontrolü, kendisinin
doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden yararlanarak sağlamaktadır.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Şirket’in müşterek yönetime tabi işletmelerinin detayı Not 1’de
açıklanmıştır. Müşterek yönetime tabi ortaklıklar oransal konsolidasyon metodu kullanılmak
suretiyle finansal tablolarda muhasebeleştirilir.
f

İşletmenin sürekliliği

Şirket finansal tablolarını işletmenin sürekliliği ilkesine göre hazırlamıştır.
2.2

Muhasebe politikaları ve tahminlerindeki değişiklikler ve hatalar

Şirket cari dönemde yatırım amaçlı gayrimenkullerini maliyet metodundan gerçeğe uygun
değer metoduyla değerlemeye başlamıştır. Bu muhasebe politikası değişikliği sonucunda
finansal tablolar geriye dönük olarak yeniden düzenlenmiştir (Dipnot 2.3.2).
İşletmenin finansal durumu, performansı veya nakit akışları üzerindeki işlemlerin ve olayların
etkilerinin finansal tablolarda daha uygun ve güvenilir bir şekilde sunulmasını sağlayacak
nitelikte ise muhasebe politikalarında yapılan önemli değişiklikler ve tespit edilen önemli
muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanır ve önceki dönem finansal tabloları yeniden
düzenlenir. Şirket’ in cari yıl içerisinde muhasebe tahminlerinde Not 2.3.2’ de açıklanan
gerçeğe uygun değer yöntemine dayanak oluşturanlar dışında önemli bir değişiklik
olmamıştır.
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FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)

2.3

Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler ve Karşılaştırmalı Bilgiler ve
Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi

2.3.1 Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler
Şirket cari dönemde Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) ve TMSK’nın Türkiye Finansal
Raporlama Yorumları Komitesi (TFRYK) tarafından yayınlanan ve 31 Aralık 2015 tarihinde
başlayan dönem ve sonrası için geçerli olan yeni ve revize edilmiş TMS/TFRS’lerdeki değişiklik
ve yorumlardan Şirket’in finansal tabloları üzerinde etkisi olan değişiklik ve yorumları
uygulamıştır.
a.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yürürlükte olan yeni standartlar ile mevcut önceki
standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar:

-

TMS 19’daki değişiklik, “Tanımlanmış fayda planları”; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu
tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu sınırlı değişiklik
üçüncü kişiler veya çalışanlar tarafından tanımlanmış fayda planına yapılan katkılara
uygulanır. Plana yapılan katkıların hizmet süresinden bağımsız hesaplandığı; örneğin
maaşının sabit bir kısmının katkı olarak alınması gibi; durumlarda nasıl muhasebeleştirme
yapılacağına açıklık getirmektedir.

-

Yıllık İyileştirmeler 2012 Dönemi; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. 2010-2012 dönemi iyileştirme projesi
aşağıda yer alan 7 standarda değişiklik getirmiştir:








-

TFRS 2, Hisse Bazlı Ödemeler
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS 8, Faaliyet Bölümleri
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 16, Maddi Duran Varlıklar ve TMS 38, Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TFRS 9, Finansal Araçlar; TMS 37, Karşılıklar, Şarta Bağlı Varlık ve Yükümlülükler
TMS 39, Finansal Araçlar - Muhasebeleştirme ve Ölçüm

Yılık İyileştirmeler 2013 Dönemi; 1 Temmuz 2014 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirme projesi 2011-12-13
dönemleri aşağıda yer alan 4 standarda değişiklik getirmiştir:





TFRS 1, TFRS’nin İlk Uygulaması
TFRS 3, İşletme Birleşmeleri
TFRS 13, Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü
TMS 40, Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
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2.3

Türkiye Finansal Raporlama Standartları’ndaki Değişiklikler ve Karşılaştırmalı Bilgiler ve
Önceki Dönem Tarihli Finansal Tabloların Düzeltilmesi (Devamı)

b.

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yayımlanmış ancak henüz yürürlüğe girmemiş olan
standartlar ve değişiklikler:

-

TFRS 11, “Müşterek Anlaşmalar”daki değişiklik: Müşterek faaliyetlerde pay alımı.
1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde
geçerlidir. Standarttaki değişiklik ile işletme tanımına giren bir müşterek faaliyette pay
satın alındığında bu payın nasıl muhasebeleşeceği konusunda açıklık getirilmiştir.

-

TFRS 16 “Maddi duran varlıklar”, ve TMS 41 “Tarımsal faaliyetler”, standartlarındaki
meyve veren bitkilere ilişkin değişiklik, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geçerlidir. Bu değişiklik üzüm asması,
kauçuk ağacı, palmiye ağacı gibi bitkilerin finansal raporlamasını değiştirmektedir.
Meyve veren bitkilerin, maddi duran varlıkların üretim sürecinde kullanılmasına
benzemesi sebebiyle, maddi duran varlıklarla aynı şekilde muhasebeleştirilmesine karar
verilmiştir. Buna bağlı olarak değişiklik bu bitkileri TMS 41’in kapsamından çıkararak TMS
16’nın kapsamına aldı. Bu bitkiler yetişme sürecinde yine TMS 41 kapsamında kalmaya
devam edecekler.

-

TFRS 16 ve TMS 38’deki değişiklik: “Maddi duran varlıklar” ve “Maddi olmayan duran
varlıklar”, amortisman ve itfa payları, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikle bir varlığa ait
amortismanı hesaplarken hasılat bazlı metotların uygun olmadığı açıklanmaktadır.
Çünkü bir varlık kullanılarak yapılan bir operasyon sonucu elde edilen hasılat, genellikle
bir varlığa ait ekonomik faydanın tüketilmesinden daha farklı etmenleri yansıtmaktadır.
Aynı zamanda, hasılatın bir varlığa ait ekonomik faydanın tüketiminin ölçülmesinde
uygun bir temel olmadığı açıklanmıştır.

-

TFRS 14, “Regülasyona tabi ertelenen hesaplar” 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten
sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, ilk defa TFRS
uygulayacak şirketlerde, eski regülasyona tabi hesaplarda bir değişiklik yapılmamasına
izin
vermektedir.
Ancak
daha
önce
TFRS
uygulamış
ve
ilgili
tutarı
muhasebeleştirmeyecek diğer şirketlerle karşılaştırılabilirliği sağlamak adına, regülasyon
oranı etkisinin diğer kalemlerden ayrı olarak sunulması istenmektedir.

-

TFRS 27 “Bireysel finansal tablolar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik, işletmelere, bağlı
ortaklık, iştirakler ve iş ortaklıklarındaki yatırımlarını muhasebeleştirirken özkaynak
yönetimini kullanmalarına izin vermektedir.

-

TFRS 10 “Konsolide finansal tablolar” ve TMS 28 “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki
yatırımlar”, 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklik TFRS 10’un gereklilikleri ve TMS 28 arasındaki,
yatırımcı ve iştiraki ya da iş ortaklığı arasında bir varlığın satışı ya da iştiraki konusundaki
uyumsuzluğa değinmektedir. Bu değişikliğin ana sonucu, işletme tanımına giren bir işlem
gerçekleştiğinde (bağlı ortaklığın elinde tutulan veya tutulmayan ) işlem sonucu oluşan
kayıp veya kazancın tamamı muhasebeleştirilirken; bu işlem eğer bir varlık alış veya satışı
ise söz konusu işlemden doğan kayıp veya kazancın bir kısmı muhasebeleştirilir.
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-

Yıllık İyileştirmeler 2014 Dönemi; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan
yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. İyileştirmeler 4 standarda değişiklik getirmiştir:





TFRS 5, ‘Satış amaçlı elde tutulan duran varlıklar ve durdurulan faaliyetler’, satış
yöntemlerine ilişkin değişiklik,
TFRS 7, ‘Finansal araçlar: Açıklamalar’, TFRS 1’e bağlı olarak yapılan, hizmet
sözleşmelerine ilişkin değişiklik,
TMS 19, ‘Çalışanlara sağlanan faydalar’ iskonto oranlarına ilişkin değişiklik,
TMS 34, ‘Ara dönem finansal raporlama’ bilgilerin açıklanmasına ilişkin değişiklik.

-

TMS 1“Finansal Tabloların Sunuluşu”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra
başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler ile finansal raporların
sunum ve açıklamalarını iyileştirmek amaçlanmıştır.

-

TFRS 10 “Konsolide finansal tablolar” ve TMS 28 “İştiraklerdeki ve iş ortaklıklarındaki
yatırımlar”; 1 Ocak 2016 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama
dönemlerinde geçerlidir. Bu değişiklikler yatırım işletmeleri ve onların bağlı ortaklıkları için
konsolidasyon muhafiyeti uygulamasına açıklık getirir.

-

TFRS 15 ‘Müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılat’; 1 Ocak 2018 tarihinde veya
bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde geçerlidir. Amerika’da Kabul
Görmüş Muhasebe Standartları ile yapılan uyum çalışması sonucu ortaya çıkan yeni
standart, hasılatın finansal raporlamasını ve finansal tablolardaki brüt satış karlarının
dünya çapında karşılaştırılabilirliğini sağlamayı amaçlamıştır.

-

TFRS 9, “Finansal araçlar”; 1 Ocak 2018 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık
raporlama dönemlerinde geçerlidir. Bu standart TMS 39’un yerini almaktadır. Finansal
varlıklar ve yükümlülüklerin sınıflandırması ve ölçülmesi ile ilgili zorunlulukları ve aynı
zamanda şuanda kullanılmakta olan, gerçekleşen değer düşüklüğü zararı modelinin
yerini alacak olan beklenen kredi riski modelini de içermektedir.

Şirket, yukarıda yer alan değişikliklerin operasyonlarına olan etkilerini değerlendirip gerekli
olanları uygulayacaktır.
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2.3.2 Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların düzeltilmesi
İlişikteki finansal tablolar, Şirket’in finansal durumu, performansı ve nakit akışındaki eğilimleri
belirleyebilmek amacıyla, önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Finansal tabloların
kalemlerinin gösterimi veya sınıflandırılması değiştiğinde karşılaştırılabilirliği sağlamak amacıyla,
önceki dönem finansal tabloları da buna uygun olarak yeniden sınıflandırılmakta ve bu
hususlara ilişkin olarak açıklama yapılmaktadır.
Şirket, cari dönemde yatırım amaçlı gayrimenkullerini maliyet metodundan gerçeğe uygun
değer metoduyla değerlemeye başlamıştır. Bu muhasebe politikası değişikliği sonucunda
Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulleri için finansal tablolar geriye dönük olarak aşağıdaki gibi
yeniden düzenlenmiştir:

31 Aralık 2014
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Net dönem karı
Satışların maliyeti (-)
Geçmiş yıllar karları
Elde edilen hisse başına kar

167.815.111
21.854.652
(685.854)
55.146.977
0,1418

31 Aralık 2013
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Net dönem karı
Satışların maliyeti (-)
Geçmiş yıllar karları
Elde edilen hisse başına kar

142.885.158
4.358.389
(247.380)
52.037.811
0,0410

Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2014
363.918.898
57.531.312
(641.559)
215.574.104
0,3734
Yeniden
düzenlenmiş
31 Aralık 2013
303.312.285
102.432.274
(203.084)
114.391.053
0,9645
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Finansal tabloların
açıklanmıştır.

hazırlanmasında

kullanılan

önemli

muhasebe

politikaları

aşağıda

2.4.1 Hasılat
Hasılat, yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kira gelirleri, tahakkuk esasına göre
kaydedilmektedir. Gelirler, alınan veya alınabilecek bedelin gerçeğe uygun değeri ile ölçülür.
Gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler, risk ve faydaların alıcıya transfer edilmesi
halinde kapsamlı gelir tablosuna kaydedilir.
2.4.2 Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, faal olan yatırım amaçlı gayrimenkuller ve yapılmakta olan
yatırım amaçlı gayrimenkullerden oluşmaktadır.
a)

Faal olan yatırım amaçlı gayrimenkuller

Faal olan yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri, sermaye kazancı veya her ikisini birden
elde etmek için tutulan gayrimenkullerdir. Şirketin faal olan yatırım amaçlı gayrimenkulleri
binalar ve arsalardan oluşmaktadır.

b)

Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkuller

Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkuller, gelecekte kira geliri, sermaye kazancı veya
her ikisini birden elde etmek için yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkullerdir. Şirket’in
yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkulleri arsalardan oluşmaktadır.
Yatırım amaçlı bir gayrimenkul, gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye
girişinin muhtemel olması ve yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir şekilde
ölçülebilir olması durumunda bir varlık olarak muhasebeleştirilir.
Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkullerin değerlemesinde, kira ve/veya değer artış kazancı
elde etmek amacıyla elde tutulan gayrimenkuller ilk olarak maliyet değerleri ve buna dahil
olan işlem maliyetleri ile ölçülürler. Başlangıç muhasebeleştirmesi sonrasında yatırım amaçlı
gayrimenkuller, bilanço tarihi itibarıyla piyasa koşullarını yansıtan gerçeğe uygun değer ile
değerlenirler.Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerindeki değişikliklerden
kaynaklanan kazanç veya zararlar oluştukları dönemde kar veya zarar tablosuna dahil
edilirler.
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2.4.3 Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar elde etme maliyeti üzerinden, birikmiş amortisman ve gerekli olduğu
durumlarda değer düşüklüğü karşılığı ayrıldıktan sonraki net değerleri ile gösterilmektedir.
Maliyet bedeli, varlığın faaliyetini planlanan gibi gerçekleştirmesi için katlanılan doğrudan
ilişkilendirilebilen maliyetleri de içerir.
Amortisman, maddi duran varlıkların tahmin edilen faydalı ömürleri baz alınarak doğrusal
amortisman yöntemi kullanılarak ayrılmaktadır (Dipnot 12).
Maddi duran varlıklar için tahmin edilen faydalı ömürler aşağıdaki gibidir;
Duran Varlık Cinsi
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler

Tahmini Ekonomik
Ömür (Yıl)
4-10
5
2-5

Maddi duran varlığın kapasitesini genişleterek kendisinden gelecekte elde edilecek faydayı
artıran nitelikteki yatırım harcamaları maddi duran varlığın maliyetine eklenmekte ve kalan
faydalı ömrü boyunca amortismana tabi tutulmaktadır. Bu kalemler haricindeki harcamalar ise
gider olarak muhasebeleştirilmektedir.
Maddi duran varlıkların bilançoda taşınan değeri tahmini geri kazanılabilir değerinin üzerinde
olması durumunda söz konusu varlığın değeri geri kazanılabilir değerine indirilir ve ayrılan
değer düşüklüğü karşılığı gider hesapları ile ilişkilendirilir.
Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan satış karı veya zararı, kayıtlı değeri ile
tahsil olunan tutarların karşılaştırılması sonucu belirlenir ve cari dönemde ilgili gelir ve gider
hesaplarına yansıtılır.
2.4.4 Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan varlıklar lisanslar, erişim hizmetleri ve bilgisayar yazılımlarından oluşmaktadır.
Bunlar, iktisap maliyeti üzerinden kaydedilir ve iktisap edildikleri tarihten itibaren 5 yıl olan
tahmini faydalı ömürleri üzerinden doğrusal itfa yöntemi kullanılarak itfa edilmektedir (Dipnot
13).
Beklenen faydalı ömür ve itfa yöntemi, tahminlerde ortaya çıkan değişikliklerin olası etkilerini
tespit etmek amacıyla her yıl gözden geçirilir ve tahminlerdeki değişiklikler ileriye dönük olarak
muhasebeleştirilir.
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2.4.5 Varlıklarda değer düşüklüğü
Finansal varlıklar
Şirket her raporlama tarihinde, bir finansal varlık veya finansal varlık grubunun değer
düşüklüğüne uğradığına ilişkin ortada tarafsız göstergelerin bulunup bulunmadığı hususunu
değerlendirir. Anılan türden bir göstergenin mevcut olması durumunda Şirket, ilgili değer
düşüklüğü tutarını tespit eder.
Bir finansal varlık veya finansal varlık grubu, yalnızca ilgili varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden
sonra bir veya birden fazla olayın (“zarar/kayıp olayı”) meydana geldiğine ve söz konusu
zarar olayının (veya olaylarının) ilgili finansal varlığın veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde
tahmin edilebilen gelecekteki nakit akışları üzerindeki etkisi sonucunda değer düşüklüğüne
uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğüne uğrar ve
değer düşüklüğü zararı oluşur. İleride meydana gelecek olaylar sonucunda oluşması
muhtemel kayıplar, olasılığın yüksekliğine bakılmaksızın muhasebeleştirilmez.
Finansal olmayan varlıklar
Şirket, her raporlama tarihinde finansal olmayan varlıkların varlıklarının defter değerine ilişkin
değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını değerlendirmektedir.
Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, değer düşüklüğü tutarını belirleyebilmek için o varlığın geri
kazanılabilir tutarı tahmin edilmektedir. Varlığın tek başına geri kazanılabilir tutarının
hesaplanmasının mümkün olmadığı durumlarda, o varlığın ait olduğu nakit üreten biriminin
geri kazanılabilir tutarı hesaplanmaktadır.
Geri kazanılabilir tutar, satış maliyetleri düşüldükten sonra elde edilen gerçeğe uygun değer
veya kullanımdaki değerin büyük olanıdır. Kullanımdaki değer hesaplanırken, geleceğe ait
tahmini nakit akışları, paranın zaman değeri ve varlığa özgü riskleri yansıtan vergi öncesi bir
iskonto oranı kullanılarak bugünkü değerine indirilmektedir.
Varlığın (veya nakit üreten birimin) geri kazanılabilir tutarının, defter değerinden daha az
olması durumunda, varlığın (veya nakit üreten birimin) defter değeri, geri kazanılabilir tutarına
indirilmektedir. Bu durumda oluşan değer düşüklüğü kayıpları kar veya zararda
muhasebeleştirilmektedir.
2.4.6 Finansal araçlar
Sınıflandırma
Şirket’in finansal varlıkları, nakit ve nakit benzerleri ve gerçeğe uygun değer farkı kar veya
zarara yansıtılan finansal varlıklardan; finansal yükümlülükleri ise ticari borçlar ve finansal
borçlardan oluşmaktadır.
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i)

Türev olmayan finansal araçlar

Şirket, mevduatlarını oluştukları tarihte kayıtlarına almaktadır. Diğer bütün finansal varlıklar,
Şirket’in ilgili finansal aracın sözleşmeye bağlı koşullarına taraf durumuna geldiği işlem
tarihinde kayıtlara alınmaktadır. Şirket, finansal varlıklarla ilgili sözleşme uyarınca meydana
gelen nakit akışları ile ilgili hakları sona erdiğinde veya ilgili haklarını bu finansal varlık ile ilgili
bütün risk ve getirilerinin sahipliğini bir alım-satım işlemiyle devrettiğinde söz konusu finansal
varlığı kayıtlarından çıkarmaktadır. Şirket tarafından devredilen finansal varlıklardan yaratılan
veya elde tutulan her türlü hak, ayrı bir varlık veya yükümlülük olarak kaydedilmektedir.
Türev olmayan finansal varlıklar finansal durum tablosuna ilk olarak doğrudan ilişkilendirilebilir
işlem maliyetleri dahil edilerek piyasa değerleri ile yansıtılmaktadır. Finansal varlıklar kayda
alınmalarını izleyen dönemlerde aşağıda belirtildiği gibi değerlenmektedir.
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarar’a yansıtılan finansal varlıklar, “Alım satım amaçlı finansal
varlıklar”, “Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan olarak sınıflandırılan finansal
varlıklar” ve “Alım satım amaçlı türev finansal varlıklar” olmak üzere üçe ayrılmaktadır.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar, piyasada kısa dönemde oluşan fiyat ve benzeri
unsurlardaki dalgalanmalardan kar sağlama amacıyla elde edilen veya elde edilme
nedeninden bağımsız olarak, kısa dönemde kar sağlamaya yönelik bir portföyün parçası olan
finansal varlıklardır.
Alım satım amaçlı finansal varlıklar, finansal durum tablosuna ilk olarak işlem maliyetleri de
dahil olmak üzere maliyet değerleri ile yansıtılmakta ve kayda alınmalarını müteakiben
gerçeğe uygun değerleri ile değerlemeye tabi tutulmaktadır. Yapılan değerleme sonucu
oluşan kazanç ve kayıplar kar/zarar hesaplarına dahil edilmektedir.
Satılmaya hazır finansal varlıklar
Satılmaya hazır finansal varlıklar, ticari ve diğer alacaklar ile vadeye kadar elde tutulacak
yatırımlar ve gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar dışında kalan
finansal varlıklardan oluşmaktadır.
Satılmaya hazır finansal varlıkların müteakip değerlemesi rayiç değerleri üzerinden
yapılmaktadır. Ancak, rayiç değerleri güvenilir bir şekilde tespit edilemiyorsa, sabit bir vadesi
olanlar için iç verim oranı yöntemi kullanılarak ıskonto edilmiş bedel üzerinden; sabit bir vadesi
olmayanlar için gerçeğe uygun değer fiyatlandırma modelleri veya iskonto edilmiş nakit akış
teknikleri kullanılarak değerlenmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıkların gerçeğe uygun
değerlerindeki değişikliklerden kaynaklanan ve menkul kıymetlerin etkin faiz yöntemiyle
hesaplanan itfa edilmiş maliyeti ile gerçeğe uygun değeri arasındaki farkı ifade eden
gerçekleşmemiş kar veya zararlar özkaynak kalemleri içerisinde “Finansal Varlıklar Değer Artış
Fonu” hesabı altında gösterilmektedir. Satılmaya hazır finansal varlıklar elden çıkarılmaları
durumunda gerçeğe uygun değer uygulaması sonucunda özkaynak hesaplarında oluşan
değer, dönem kar/zararına yansıtılmaktadır. Şirket’in satılmaya hazır varlığı bulunmamaktadır.
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Vadesine kadar elde tutulacak finansal varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar vadesine kadar saklama niyetiyle elde tutulan
ve fonlama kabiliyeti dahil olmak üzere vade sonuna kadar elde tutulabilmesi için gerekli
koşulların sağlanmış olduğu, sabit veya belirlenebilir ödemeleri ile sabit vadesi bulunan ve
banka kaynaklı krediler ile alacaklar dışında kalan finansal varlıklardan oluşmaktadır. Vadeye
kadar elde tutulacak menkul değerler, iç verim oranı yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş
maliyeti ile değerlemeye tabi tutulmakta ve varsa değer azalışı için karşılık ayrılmaktadır.
Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerden kazanılan faiz gelirleri faiz gelir tablosunda
faiz geliri olarak muhasebeleştirilir.
Şirket’in vadeye kadar tutulacak finansal varlığı bulunmamaktadır.
Nakit ve nakit benzerleri
Nakit ve nakit benzerleri kasa ve bankalar ile üç ay ve daha kısa vadeli, hemen nakde
çevrilebilecek olan ve önemli tutarda değer değişikliği riski taşımayan yüksek likiditeye sahip
diğer kısa vadeli yatırımları kapsamaktadır. Bu varlıkların defter değeri, gerçeğe uygun
değerine yakındır.
ii)

Türev olmayan finansal yükümlülükler

Finansal borçlar
Finansal borçlar ilk kayıt tarihinde gerçeğe uygun değerleri ile muhasebeleştirilmektedir.
Finansal borçlar, işlem maliyetlerini düştükten sonra elde etme maliyetleri ile kayıtlara
alınmakta ve sonrasında etkin faiz oranı yöntemine göre itfa edilmiş maliyet bedelleri
üzerinden ölçülmektedir.
2.4.7 Netleştirme
Finansal varlıklar ve yükümlülükler, yasal olarak netleştirme hakkının var olması, net olarak
ödenmesi veya tahsilinin mümkün olması veya varlığın elde edilmesi ile yükümlülüğün yerine
getirilmesinin eş zamanlı olarak gerçekleşebilmesi halinde, bilançoda net değerleri ile
gösterilebilmektedir.
2.4.8 Kur değişiminin etkileri
Yabancı para cinsinden yapılan işlemler, işlem tarihindeki yabancı para kuru ile TL’ye
çevrilmektedir. Yabancı para parasal varlıklar ve borçlar, bilanço tarihinde geçerli kur
üzerinden dönem sonunda TL’ye çevrilmektedirler. Bu tip işlemlerden kaynaklanan kur farkları,
kapsamlı gelir tablosuna yansıtılmaktadır.
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2.4.9 Hisse senedi ihraç primleri
Hisse senedi ihraç primi Şirket’in elinde bulunan hisselerinin nominal bedelinden daha yüksek
bir fiyat üzerinden satılması neticesinde oluşan farkı ya da Şirket’in iktisap ettiği şirketler ile ilgili
çıkarmış olduğu hisselerin nominal değer ile gerçeğe uygun değerleri arasındaki farkı temsil
eder.
2.4.10 Ödenmiş sermaye
Adi hisse senetleri özkaynaklarda sınıflandırılırlar. Yeni hisse senedi ihracıyla ilişkili maliyetler,
vergi etkisi indirilmiş olarak tahsil edilen tutardan düşülerek özkaynaklarda gösterilirler.
2.4.11 Temettüler
Şirket, temettü gelirlerini ilgili temettüyü alma hakkı oluştuğu tarihte, finansal tablolara
yansıtmaktadır. Temettü borçları kar dağıtımının bir unsuru olarak beyan edildiği dönemde
yükümlülük olarak finansal tablolara yansıtılır.
2.4.12 Pay başına kazanç
Kapsamlı gelir tablosunda belirtilen pay başına kazanç, ana ortaklık payına düşen net karın
ilgili dönem içinde mevcut hisselerin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
Türkiye’de şirketler, sermayelerini hâlihazırda bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl
kazançlarından ve yeniden değerleme fonlarından dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile
artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse başına kazanç hesaplamalarında,
finansal tablolarda sunulan tüm dönemlerde ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre,
bu hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, hisse senedi dağıtımlarının
geçmişe dönük etkilerini de hesaplayarak bulunur.
2.4.13 Raporlama tarihinden sonraki olaylar
Raporlama tarihi ile bilançonun yayımı için yetkilendirme tarihi arasında, işletme lehine veya
aleyhine ortaya çıkan olayları ifade etmektedir. Raporlama tarihinden sonraki olaylar ikiye
ayrılmaktadır:
-

Raporlama tarihi itibarıyla ilgili olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması
(raporlama tarihinden sonra düzeltme gerektiren olaylar)

-

İlgili olayların bilanço tarihinden sonra ortaya çıktığını gösteren deliller olması
(raporlama tarihinden sonra düzeltme gerektirmeyen olaylar).

Raporlama tarihi itibarıyla söz konusu olayların var olduğuna ilişkin yeni deliller olması veya ilgili
olayların raporlama tarihinden sonra ortaya çıkması durumunda ve bu olayların finansal
tabloların düzeltilmesini gerektirmesi durumunda, Şirket finansal tablolarını yeni duruma uygun
şekilde düzeltmektedir. Söz konusu olaylar finansal tabloların düzeltilmesini gerektirmiyor ise,
Şirket söz konusu hususları ilgili dipnotlarında açıklamaktadır.
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2.4.14 Karşılıklar, şarta bağlı yükümlülükler ve şarta bağlı varlıklar
Herhangi bir karşılık tutarının finansal tablolara alınabilmesi için; Şirket’in geçmiş olaylardan
kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunması, bu yükümlülüğün yerine
getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olması ve
söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebiliyor olması gerekmektedir.
Söz konusu kriterler oluşmamışsa, Şirket söz konusu hususları ilgili dipnotlarda açıklamaktadır.
Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin muhtemel hale gelmesi halinde, şarta bağlı varlıkla
ilgili olarak finansal tablo dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın işletmeye
gireceğinin kesinleşmesi durumundaysa, söz konusu varlık ve bununla ilgili gelir değişikliğinin
olduğu tarihte finansal tablolara alınır.
2.4.15 Kiralama işlemleri
Mülkiyete ait risk ve kazanımların önemli bir kısmının kiracıya ait olduğu kiralama işlemi,
finansal kiralama olarak sınıflandırılmaktadır. Diğer bütün kiralamalar faaliyet kiralaması olarak
sınıflandırılmaktadır.
Kiralayan durumunda Şirket
Faaliyet kiralama gelirleri, tahakkuk esasına göre kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile
kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
Kiracı durumunda Şirket
Finansal kiralama işlemleri
Finansal kiralama yoluyla edinilen varlıklar Şirket’in aktifinde varlık, pasifinde ise finansal
kiralama işlemlerinden borçlar olarak kaydedilmektedir. Finansal durum tablosunda varlık ve
borç olarak yer alan tutarların tespitinde, varlıkların gerçeğe uygun değerleri ile kira
ödemelerinin bugünkü değerlerinden küçük olanı esas alınarak, kiralamadan doğan
finansman maliyetleri, kiralama süresi boyunca sabit bir faiz oranı oluşturacak şekilde
dönemlere yayılmaktadır. Finansal kiralama yoluyla alınan varlıklara, maddi duran varlıklar
için uygulanan esaslara göre amortisman hesaplanmaktadır.
Faaliyet kiralamaları kapsamında yapılan kira ödemeleri kira süresi boyunca, eşit tutarlarda
gider kaydedilmek suretiyle kapsamlı gelir tablosunda muhasebeleştirilmektedir.
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2.4.16 İlişkili taraflar
Bu finansal tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, üst düzey yöneticiler ve yönetim kurulu
üyeleri, aileleri ve kendileri tarafından kontrol edilen ve müşterek yönetime tabi ortaklıklar TMS
24 - İlişkili Taraf Açıklamaları standardı kapsamında ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir.
2.4.17 Vergilendirme
Kurumlar vergisi
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (“KVK”) madde 5/1(d) (4)’e göre, gayrimenkul yatırım
ortaklığından elde edilen kazançlar Kurumlar Vergisinden istisna tutulmuştur. Bu istisna ayrıca
ara dönem Geçici Vergi için de uygulanmaktadır.
Şirket’in kurum kazancı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesi gereğince Kurumlar
Vergisi’nden istisna olduğundan ertelenmiş vergi hesaplanmamıştır.
2.4.18 Çalışanlara sağlanan faydalar / kıdem tazminatı karşılığı
Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket’in, Türk İş Kanunu uyarınca personelin emekliye ayrılmasından
doğacak gelecekteki olası yükümlülüklerinin tahmini toplam karşılığının bugünkü değerini
ifade eder. Türkiye’de geçerli olan çalışma hayatını düzenleyen yasalar ve Türk İş Kanunu
uyarınca, Şirket’in bir yılını tamamlayan ve sebepsiz yere işten çıkartılan, askerlik görevini
yapmak için çağrılan, vefat eden, 25 yıllık hizmet süresini doldurup (kadınlarda 20 yıl) emeklilik
yaşını doldurarak (kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş) emekli olan çalışanlarına kıdem tazminatı
ödeme yükümlülüğü vardır. 23 Mayıs 2002 tarihi itibariyle ilgili yasa değiştiğinden, emeklilikten
önceki hizmet süresiyle bağlantılı, bazı geçiş süreci maddeleri çıkartılmıştır.
Tanımlanmış sosyal yardım yükümlülüğünün bugünkü değeri ile ilgili ayrılan karşılık öngörülen
yükümlülük yöntemi kullanılarak hesaplanır. Tüm aktüeryal karlar ve zararlar kapsamlı gelir
tablosunda muhasebeleştirilir. TFRS, belirli fayda planları dahilinde muhtemel tazminat
yükümlülüğünün tahmin edilebilmesi için aktüer değerleme öngörülerinin geliştirilmesini
gerektirir. Finansal tablolarda, Şirket öngörülen yükümlülük yöntemini uygulayarak ve geçmiş
yıllardaki deneyimlerine dayanarak, hizmet süresini sonlandırdığı tarih itibariyle kıdem
tazminatı almaya hak kazananları temel alarak bir yükümlülük hesaplamaktadır. Bu karşılık,
gelecekte çalışanların emekliliklerinden doğacak muhtemel yükümlüklerin bugünkü değerinin
tahmin edilmesiyle bulunmaktadır.
Temel varsayım, her yıllık hizmet için belirlenen tavan karşılığının enflasyon ile orantılı olarak
artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış
gerçek oranı gösterir. 31 Aralık 2015 tarihli karşılığın hesaplamasında 1 Ocak 2016 tarihinden
itibaren geçerli olan 4.093 TL tavan tutarı (1 Ocak 2015: 3.541 TL) kullanılmıştır.
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2.4.19 Stoklar
Stoklar, maliyetin veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Stoklara dahil
edilen maliyet unsurları Şirket tarafından kısa vadede satış amaçlı konut inşa etmek için elde
tutulan arsalar ve bu arsalar üzerinde inşaatı devam etmekte olan konutların maliyetlerinden
oluşmaktadır. Stokların maliyeti tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve
stokların mevcut durumuna ve konumuna getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir.
Stokların birim maliyeti, elde etme maliyeti veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı
yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Halihazırda veya yakın bir gelecekte üzerinde konut inşaatı
yapılacak arsalar, stoklar içerisinde değerlendirilmiştir. Bilanço tarihi itibariyle satışının bir yıldan
daha uzun sürmesi beklenen stoklar, duran varlıklar altında sınıflandırılmıştır.
2.5 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları
Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan varlıklar ve yükümlülüklerin
tutarlarını, koşullu varlıkların ve yükümlülüklerin açıklamasını ve hesap dönemi boyunca
raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyebilecek tahmin ve varsayımların kullanılmasını
gerektirmektedir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte,
muhasebe tahminleri doğası gereği gerçekleşen sonuçlarla birebir aynı tutarlarda
neticelenmeyebilir.
Şirket 31 Aralık 2015 tarihli finansal tablolarında belirtilen muhasebe politikalarının aynılarını
uygulamaya devam etmektedir.
Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer ölçümü
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle finansal tablolarda, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak
sınıflandırılan taşınmazların gerçeğe uygun değerinin bulunması esnasında kullanılan önemli
değerlendirme, tahmin ve varsayımlar aşağıda açıklanmıştır.
Emsal
m2 değeri
Gayrimenkul adı
Değerleme yöntemi
TL (tam)
Ümraniye Arsası
Ankara/Kavaklıdere Dükkan
İstanbul/Levent İş Merkezi
İstanbul/Fatih İş Merkezi
İzmir/Aliağa İş Merkezi
İzmir/Konak Arsası 8604 Ada-4 Parsel
İzmir/Konak Arsası 8604 Ada-1 Parsel
İzmir/Konak Arsası 8601 Ada-1 Parsel
İzmir/Konak Arsası 8603 Ada-1 parsel
Kütahya/Merkez İş Merkezi

Emsal karşılaştırma
Emsal karşılaştırma
Emsal karşılaştırma
Emsal karşılaştırma
Emsal karşılaştırma
Emsal karşılaştırma
Emsal karşılaştırma
Emsal karşılaştırma
Emsal karşılaştırma
Emsal karşılaştırma

22.000
12.000
12.212
9.295
3.654
3.500
3.450
3.450
3.400
3.017
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Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değer ölçümü (Devamı)
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle finansal tablolarda, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak
sınıflandırılan taşınmazların gerçeğe uygun değerinin bulunması esnasında kullanılan önemli
değerlendirme, tahmin ve varsayımlar aşağıda açıklanmıştır.
Emsal
m2 değeri
Gayrimenkul adı
Değerleme yöntemi
TL (tam)
Ümraniye Arsası
Ankara/Kavaklıdere Dükkan
İstanbul/Levent İş Merkezi
İstanbul/Fatih İş Merkezi
İzmir/Aliağa İş Merkezi
Kütahya/Merkez İş Merkezi
Trabzon arsası

Emsal karşılaştırma
Emsal karşılaştırma
Emsal karşılaştırma
Emsal karşılaştırma
Emsal karşılaştırma
Emsal karşılaştırma
Emsal karşılaştırma

19.375
10.802
10.684
8.000
3.427
2.852
2.416

Stoklar
Konut inşaat projelerinde değerlendirilmek üzere satın alınan araziler “arsalar” altında ve
maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile gösterilmektedir.
Şirket, konut inşaat projesi geliştirmek amacı ile edindiği arsa stoklarını uzun vadeye
sınıflamıştır.
Uzun vadeli Katma Değer Vergisi (“KDV”) alacakları
Şirket, mevcut operasyonları doğrultusunda geri kazanımının bir yıldan uzun süreceğini
öngördüğü KDV alacaklarını duran varlıklar içerisinde sınıflandırmaktadır (Dipnot 9). Şirket’in 31
Aralık 2015 tarihi itibariyle toplam KDV alacakları 10.618.506 TL (31 Aralık 2014: 9.901.361 TL) olup
KDV’ye konu olacak tahmini gelir ve giderlerin zamanlaması baz alınarak bu tutar uzun vadeli
olarak sınıflanmıştır.
2.6

Portföy sınırlamalarına uyumun kontrolü

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla “Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü” başlıklı dipnotta yer
verilen bilgiler; SPK Seri: II, No: 14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği”nin 16. maddesi uyarınca finansal tablolardan türetilmiş özet bilgiler niteliğinde olup
28 Mayıs 2013 tarihinde 28660 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: III, No: 48.1 sayılı
“Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” ve 23 Ocak 2014 tarihinde 28891 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: III, No: 48.1a sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” nin portföy sınırlamalarına uyumun
kontrolüne ilişkin hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.
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İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI

İlişkili taraflardan alacaklar ve borçlar
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

-

31.441.510

241.096.348
293.268

277.622.673
4.050.672

55.813
-

43.696
87

9.500

-

724

3.806

108.713

734.418

93.500.000
19.000.000

-

Finansal yatırımlar
Vakıfbank Bonosu (Not 5)
Bankalar ve diğer hazır değerler
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (“Vakıfbank”)
Türkiye Halk Bankası A.Ş. (“Halkbank”)
Peşin ödenmiş giderler
Güneş Sigorta A.Ş. (“Güneş Sigorta”)
Vakıf Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti. (“Vakıf Sigorta”)
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
Vakıf Faktoring
İlişkili taraflara ticari borçlar
Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Vakıf Finansal Kiralama Anonim Şirketi
(“Vakıf Leasing”) (Not 14)
İlişkili taraflardan alınan yatırım amaçlı gayrimenkuller
Güneş Sigorta
Vakıfbank
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İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (Devamı)

İlişkili taraflardan gelir ve giderler
Gelirler
İlişkili taraflardan kira gelirleri
Vakıfbank
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Faktoring
İlişkili taraflardan faiz gelirleri
Vakıfbank
Halkbank

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

1.688.226
1.005.090
257.611

1.582.330
937.015
84.000

29.629.596
152.591

21.075.513
65.217

1.294.597

3.057.242

39.886
-

47.944
348

İlişkili taraflardan yatırım faaliyet gelirleri
Vakıfbank
İlişkili taraflardan diğer gelirler
Vakıf Faktoring
Güneş Sigorta

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde Şirket, hasılatının tamamını
ilişkili kuruluşlardan elde etmiştir.
Giderler
İlişkili taraflara ödenen kira giderleri
T. Vakıflar Bankası “T.A.O.”
Memur ve Hizmetlileri Emekli Sandığı

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

-

117.108

96.696
42.565
-

85.306
24.600
1.037

38.740

94.833

171.985
78.632
-

11.383
181.487
5.596

İlişkili taraflara ödenen sigorta giderleri
Güneş Sigorta
Vakıf Emeklilik A.Ş.
Vakıf Sigorta
İlişkili taraflara ödenen faiz giderleri
Vakıf Leasing
İlişkili taraflara ödenen faaliyet ve komisyon giderleri
Vakıfbank
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Pazarlama

42

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve haklar
Yönetim Kurulu ücret ve giderleri
Diğer üst düzey yöneticilere
yapılan ödemeler
4

532.588

482.020

363.934

185.570

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla nakit ve nakit benzerleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Kasa
Bankalar-Vadeli mevduat
Bankalar-Vadesiz mevduat
Diğer hazır değerler

2.591
240.555.922
524.172
310.031

2.381
281.539.042
134.303
-

Finansal durum tablosunda yer alan toplam nakit ve
nakde eşdeğer varlıklar

241.392.716

281.675.726

Nakit ve nakde eşdeğer varlıkların faiz reeskontları
Nakit akış tablosunda yer alan toplam nakit ve
nakde eşdeğer varlıklar

(847.120)

240.545.596

(903.438)

280.772.288

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla bankaların tamamı ilişkili kuruluş bakiyeleri
olup, ilgili tutarların üzerinde blokaj bulunmamaktadır.
Vadesiz Mevduat
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla vadesiz mevduatın detayları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

TL

524.172

134.303

Toplam

524.172

134.303

Vadeli Mevduat
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla vadeli mevduatın detayları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
TL
TL
TL
TL
TL
Toplam

Tutar (TL)
119.607.063
80.209.425
40.030.466
580.167
128.801
240.555.922

Nominal
Faiz oranı (%)

Vade

13,30
13,65
13,90
10,50
9,30

19 Ocak 2016
26 Ocak 2016
1 Şubat 2016
19 Ocak 2016
1 Ocak 2016
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NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ (Devamı)
Tutar (TL)

Nominal
Faiz oranı (%)

Vade

TL
TL
TL
TL
TL

116.135.943
77.413.383
51.583.140
32.355.972
4.050.604

11,30
10,80
10,15
10,40
8,00

2 Şubat 2015
6 Şubat 2015
12 Ocak 2015
29 Ocak 2015
2 Ocak 2015

Toplam

281.539.042

31 Aralık 2014

5

FİNANSAL YATIRIMLAR

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla satılmaya hazır finansal varlık bulunmamaktadır.
31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla satılmaya hazır finansal varlıkların tamamı gerçeğe uygun değer
farkı kar zarara yansıtılan finansal varlıklar olup, detayı aşağıdaki gibidir:
Maliyet

Vade tarihi

Defter değeri

Ortalama
getiri (%)

Banka Bonosu (Not 3)

31.200.000

13 Mart 2015

31.441.510

8,94

Toplam

31.200.000

31 Aralık 2014

31.441.510

Finansal yatırımlarda gerçeğe uygun değerinden oluşan cari yıl değer artışı/(azalışı) yatırım
faaliyetlerinden gelirler/(giderler) hesabı altında muhasebeleştirilmiştir.
6

TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR

Ticari alacaklar
Kısa vadeli ticari alacaklar
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in kısa vadeli ticari alacakları aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Ticari alacaklar (*)
Alacak senetleri (*)

4.066.321
2.293.347

-

Toplam

6.359.668

-

(*)

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 6.359.668 TL tutarındaki ticari alacakların, 4.066.321 TL
tutarındaki kısmı Halk GYO-Vakıf GYO’nun Sancaktepe Aydos projesi kapsamında
yapmış olduğu satışlara ilişkin kaparo ve peşinat tutarlarından, 2.293.347 TL tutarındaki
kısmı Halk GYO-Vakıf GYO’nun Sancaktepe Aydos projesi kapsamında yapmış olduğu
ön satışlara istinaden alınan alacak senetlerinden oluşmaktadır.
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TİCARİ ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)

Uzun vadeli ticari alacaklar
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in uzun vadeli ticari alacakları aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Alacak senetleri (*)

3.639.409

-

Toplam

3.639.409

-

(*)

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 3.639.409 TL tutarındaki ticari alacaklar, Halk GYO-Vakıf
GYO ‘nun Sancaktepe Aydos projesi kapsamında yapmış olduğu ön satışlara istinaden
almış olduğu alacak senetlerinden oluşmaktadır.

Ticari borçlar
Kısa vadeli ticari borçlar
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in kısa vadeli ticari borçları aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Ticari borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar (Not 3)

207.801
724

45.001
3.806

Toplam

208.525

48.807

7

DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR

Diğer alacaklar
Kısa vadeli diğer alacaklar
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in kısa vadeli diğer alacakları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar (*)
İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Not 3)

3.068.975
9.500

1.350
-

Toplam

3.078.475

1.350

(*)

3.078.475 TL tutarındaki diğer alacakların 2.930.825 TL’lik kısmı vergi dairesi alacaklarından,
147.650 TL tutarındaki kısmı ise diğer çeşitli alacaklardan oluşmaktadır.
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DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (Devamı)

Uzun vadeli diğer alacaklar
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in uzun vadeli diğer alacakları aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar

8.440

15.570

Toplam

8.440

15.570

Diğer borçlar
Kısa vadeli diğer borçlar
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in kısa vadeli diğer borçları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Alınan depozito ve teminatlar
Diğer çeşitli borçlar

137.766
51.838

-

Toplam

189.604

-

8

PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in kısa vadeli peşin ödenmiş giderleri
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Peşin ödenmiş giderler

63.818

50.602

Toplam

63.818

50.602

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in uzun vadeli peşin ödenmiş giderleri
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Verilen sipariş avansları (*)

6.449.902

-

Toplam

6.449.902

-

(*)

31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 6.449.902 TL tutarındaki uzun vadeli peşin ödenmiş giderler,
Halk GYO-Vakıf GYO’nun Sancaktepe Aydos projesi kapsamında müteahhitlere vermiş
olduğu avans bedellerinden oluşmaktadır.
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CARİ DÖNEM VERGİSİYLE İLGİLİ VARLIKLAR, DİĞER DÖNEN VARLIKLAR VE DİĞER DURAN
VARLIKLAR

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in cari dönem vergisiyle ilgili varlıkları
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Peşin ödenen vergiler ve fonlar (*)

4.475.775

3.061.285

Toplam

4.475.775

3.061.285

(*)

4.475.775 TL tutarındaki peşin ödenen vergi ve fonların tamamı dönem içerisinde elde
edilmiş olan vadeli mevduat gelirleri üzerinden hesaplanmış stopaj tutarından
oluşmaktadır (31 Aralık 2014 : 3.061.285 TL).

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in diğer dönen varlıkları aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

KDV alacağı
Diğer dönen varlıklar

388.887
80

2.868.112
2.731

Toplam

388.967

2.870.843

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in diğer duran varlıkları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

KDV alacağı (*)

10.618.506

9.901.361

Toplam

10.618.506

9.901.361

(*)

Diğer
duran
varlıkların
tamamı
Halk
GYO-Vakıf
GYO
adi
ortaklığının
Sancaktepe/İstanbul’da alınan arsanının diğer dönemlerde mahsup edilecek olan
Katma Değer Vergisi alacağından oluşmaktadır. 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Halk GYOVakıf GYO Adi Ortaklığı’nın Sancaktepe’deki arsa alımı ile oluşan 10.618.506 TL KDV
alacağı, projenin uzun vadeli olması sebebiyle diğer duran varlıklarda takip edilmektedir
(31 Aralık 2014: 9.901.361 TL).

47

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)

10

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, yatırım amaçlı gayrimenkullerin detayı
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkuller
Faal olan yatırım amaçlı gayrimenkuller

475.141.000
39.104.000

310.000.000
53.918.898

Toplam

514.245.000

363.918.898

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, faal olan ve yapılmakta olan yatırım amaçlı
gayrimenkullerin detayı aşağıdaki gibidir:

Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkuller
Arsalar
Faal olan yatırım amaçlı gayrimenkuller
Binalar
Arsalar
Toplam

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

475.141.000

310.000.000

39.104.000
-

35.118.898
18.800.000

514.245.000

363.918.898

Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkuller
Arsalar
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkullerin rayiç bedelleri
aşağıdaki gibidir:
Gayrimenkul adı
Ümraniye Arsa
İzmir/Konak Arsası 8601
Ada-Parsel No 1
İzmir/Konak Arsası 8604
Ada-Parsel No 1
İzmir/Konak Arsası 8604
Ada-Parsel No 4
İzmir/Konak Arsası 8603
Ada-Parsel No 1
Toplam

Değerleme
yöntemi

Ekspertiz
raporu tarihi

Rayiç
değeri

“Emsal karşılaştırma”

25 Aralık 2015

351.997.000

“Emsal karşılaştırma”

25 Aralık 2015

60.974.000

“Emsal karşılaştırma”

25 Aralık 2015

22.772.000

“Emsal karşılaştırma”

25 Aralık 2015

21.774.000

“Emsal karşılaştırma”

25 Aralık 2015

17.624.000
475.141.000
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YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Devamı)

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkullerin rayiç bedelleri
aşağıdaki gibidir:
Gayrimenkul adı
Ümraniye Arsa

Değerleme
yöntemi

Ekspertiz
raporu tarihi

Rayiç
değeri

“Emsal karşılaştırma”

25 Aralık 2014

310.000.000

Toplam

310.000.000

Yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkuller
31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla, yapılmakta olan yatırım amaçlı gayrimenkullerin
makul değer hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2015
2014
Dönem başı - 1 Ocak
310.000.000
272.000.000
Girişler (*)
123.279.799
11.597.012
Değer artışı
41.861.201
26.402.988
Dönem sonu-31 Aralık

475.141.000

310.000.000

Şirket’in 12 Mayıs 2011 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karara istinaden,
Vakıfbank’ın İstanbul’a taşınması ile ihtiyaç duyduğu Genel Müdürlük hizmet binasının
yaptırılması ve Vakıfbank’a uzun süreli kiralanması konusunda 12 Mayıs 2011 tarihinde Banka
ile ön protokol imzalanmıştır.
Şirket’in İstanbul’da yapımını gerçekleştireceği yukarıda bahsi geçen bina için, Şirket Yönetim
Kurulu’nun 25 Mayıs 2011 tarih ve 24 sayılı kararı ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi olarak
ayrılan bölgede TOKİ tarafından imar planı hazırlanmış Ataşehir Toplu Konut Alanı Ticaret Alanı
Revizyon İmar Planı sınırları dahilindeki, mülkiyeti TOKİ’ye ait, İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, 3323
ada, 4 ve 5 no.lu iki adet parsel, TOKİ tarafından tevhid edilip 6 no’lu tek parsele
dönüştürülerek 32.004,94 m² haline gelmiş ve alım-satım masrafları taraflara ait olmak kaydıyla
toplam
120.020.438 TL bedel ile satın alınmıştır. Ataşehir Vakıfbank Genel Müdürlük Binası Arsası,
İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Küçükbakkalköy Mahallesi, F22D23D4D pafta 3328 ada, 5 parselde
“arsa” vasfı ile kayıtlı 8.774 m² ile 12 parselde “arsa” vasfıyla kayıtlı 7.226 m² alanlı (toplam arsa
alanı yaklaşık 16.000 m² olan) iki adet parselin toplamından oluşmaktadır.
(*)

Şirket 5 Ağustos 2015 tarihli 49 no’lu yönetim kurulu kararı ile 19 Ağustos 2015 tarihinde
İzmir Konak ilçesinde mülkiyeti Vakıfbank ve Güneş Sigorta’ya ait olan arsaları
114.750.467 TL bedelle satın almıştır.
Arsalara yapılan diğer girişlerin , 5.889.025 TL (31 Aralık 2014: 1.266.810 TL) tutarındaki
kısmı proje çizim bedeline ilişkin ödemelerden, 1.953.797 TL’lik (31 Aralık 2014: 10.314.199
TL) kısmı Ümraniye Belediyesine yapılan ruhsat ve harç ödemelerinden, 686.510 TL’lik (31
Aralık 2014: 16.003 TL) kısmı ise proje ile ilgili diğer çeşitli ödemelerden oluşmaktadır.
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YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Devamı)

Faal olan yatırım amaçlı gayrimenkuller:
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla faal olan yatırım amaçlı gayrimenkullerin rayiç değerleri
aşağıdaki gibidir:
Gayrimenkul adı
İstanbul/Levent İş Merkezi
Ankara/Kavaklıdere Dükkan
Kütahya/Merkez İş Merkezi
İstanbul/Fatih İş Merkezi(*)
İzmir/Aliağa İş Merkezi

Değerleme
yöntemi

Ekspertiz
raporu tarihi

Rayiç
değeri

“Emsal karşılaştırma”
“Emsal karşılaştırma”
“Emsal karşılaştırma”
“Emsal karşılaştırma”
“Emsal karşılaştırma”

25 Aralık 2015
25 Aralık 2015
25 Aralık 2015
25 Aralık 2015
25 Aralık 2015

13.067.000
10.944.000
6.215.000
4.731.000
4.147.000

Toplam
(*)

39.104.000

Yatırım amaçlı gayrimenkullerden İstanbul/Fatih İş merkezi, finansal kiralama yoluyla,
Vakıf Finansal Kiralama A.Ş. (“Vakıf Leasing”)’nden alınmıştır.

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla faal olan yatırım amaçlı gayrimenkullerin rayiç değerleri
aşağıdaki gibidir:
Değerleme
Ekspertiz
Rayiç
Gayrimenkul adı
yöntemi
raporu tarihi
değeri
Trabzon Arsası
İstanbul/Levent İş Merkezi
Ankara/Kavaklıdere Dükkan
Kütahya/Merkez İş Merkezi
İstanbul/Fatih İş Merkezi
İzmir/Aliağa İş Merkezi

“Emsal karşılaştırma”
“Emsal karşılaştırma”
“Emsal karşılaştırma”
“Emsal karşılaştırma”
“Emsal karşılaştırma”
“Emsal karşılaştırma”

25 Aralık 2014
25 Aralık 2014
25 Aralık 2014
25 Aralık 2014
25 Aralık 2014
25 Aralık 2014

Toplam

18.800.000
11.432.203
9.851.695
5.875.000
4.070.000
3.890.000
53.918.898

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla, faal olan yatırım amaçlı gayrimenkullerin makul değer
hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
2015
2014
Dönem başı - 1 Ocak
Girişler
Çıkışlar(*)
Değer artışı
Dönem sonu - 31 Aralık
(*)

53.918.898
129.284
(18.800.296)
3.856.114
39.104.000

31.312.285
13.377.236
9.229.377
53.918.898

Şirket’in yatırım amaçlı gayrimenkulleri içerisinde yer alan Trabzon İli, Ortahisar İlçesi,
Kalkınma Mahallesi, 619 ada, 9 parsel üzerinde kayıtlı olan arsası 2 Ekim 2015 tarihinde
İttifak İnşaat Tekstil Gıda Turizm Otomotiv Elektrik İç ve Dış Ticaret Sanayi Ltd.’ye
19.000.000 TL satış bedeli ile satılmıştır.
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10

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Devamı)

İstanbul/Levent İş Merkezi
İstanbul/Levent İş Merkezi, İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Rumelihisarı Mahallesi, 1472 ada 1
parselde kayıtlıdır. Toplam bina brüt alanı 1.917 m 2’dir.
SPK tarafından değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş olan Aartıbir Gayrimenkul
Değerleme A.Ş’ nin 25 Aralık 2015 tarihli raporuna göre İstanbul/Levent İş Merkezi’nin emsal
karşılaştırma yöntemine göre belirlediği gerçeğe uygun değeri KDV hariç 13.067.000 TL’dir
(31 Aralık 2014: 11.432.203 TL).Yatırım amaçlı gayrimenkul üzerinde herhangi bir kısıtlama
bulunmamaktadır. Şirket bu taşınmazını Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye kiraya vermiştir.
Şirket söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulden, 1 Ocak 2015 tarihinde başlayıp 31 Aralık
2015 tarihinde sona eren hesap döneminde 1.005.090 TL kira geliri elde etmiştir (31 Aralık 2014:
973.016 TL).
Kütahya/Merkez İş Merkezi
Kütahya/Merkez İş Merkezi, Kütahya İli, Merkez İlçesi, Ali Paşa Mahallesi, 63 ada 224 parselde
kayıtlıdır. Toplam bina brüt alanı 2.060 m2’dir.
SPK tarafından değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş olan Aartıbir Gayrimenkul
Değerleme A.Ş’ nin 25 Aralık 2015 tarihli raporuna göre Kütahya/Merkez İş Merkezi’nin emsal
karşılaştırma yöntemine göre belirlediği gerçeğe uygun değeri KDV hariç 6.215.000 TL’dir
(31 Aralık 2014: 5.875.000 TL). Yatırım amaçlı gayrimenkul üzerinde herhangi bir kısıtlama
bulunmamaktadır. Şirket bu taşınmazını Vakıfbank Kütahya Şube’ye kiraya vermiştir. Şirket söz
konusu yatırım amaçlı gayrimenkulden, 1 Ocak 2015 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2015
tarihinde sona eren hesap döneminde 382.411 TL kira geliri elde etmiştir (31 Aralık 2014:
362.250 TL).
Ankara/Kavaklıdere Dükkan
Ankara/Kavaklıdere Dükkan, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Küçükesat Mahallesi, 2537 ada, 6
parselde kayıtlıdır. Toplam bina brüt alanı 912 m2’dir.
SPK tarafından değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş olan Aartıbir Gayrimenkul
Değerleme A.Ş’ nin 25 Aralık 2015 tarihli raporuna göre Ankara/Kavaklıdere Dükkan’nın emsal
karşılaştırma yöntemine göre belirlediği gerçeğe uygun değeri KDV hariç 10.944.000 TL’dir
(31 Aralık 2014: 9.851.695 TL). Yatırım amaçlı gayrimenkul üzerinde herhangi bir kısıtlama
bulunmamaktadır. Şirket bu taşınmazını Vakıfbank Kavaklıdere Şube’ye kiraya vermiştir. Şirket
söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkulden 1 Ocak 2015 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2015
tarihinde sona eren hesap döneminde 780.000 TL kira geliri elde etmiştir (31 Aralık 2014:
721.985 TL).
10

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Devamı)

İzmir/Aliağa İş Merkezi
İzmir/Aliağa İş Merkezi, İzmir İli, Aliağa İlçesi, Aliağa Mahallesi, 50 pafta, 5637 parselde
kayıtlıdır. Toplam bina brüt alanı 1.275 m2’dir.
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SPK tarafından değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş olan Aartıbir Gayrimenkul
Değerleme A.Ş’ nin 25 Aralık 2015 tarihli raporuna göre İzmir/Aliağa İş Merkezi’nin emsal
karşılaştırma yöntemine göre belirlediği gerçeğe uygun değeri KDV hariç 4.147.000 TL’dir (31
Aralık 2014: 3.890.000 TL). Yatırım amaçlı gayrimenkul üzerinde herhangi bir kısıtlama
bulunmamaktadır. Şirket bu taşınmazını Vakıfbank Aliağa Şube’ye kiraya vermiştir. Şirket söz
konusu yatırım amaçlı gayrimenkulden, 1 Ocak 2015 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2015
tarihinde sona eren hesap döneminde 278.841 TL kira geliri elde etmiştir (31 Aralık 2014:
264.141 TL).
İstanbul/Fatih İş Merkezi
İstanbul/Fatih İş Merkezi, İstanbul İli, Fatih İlçesi, Kirmasti Mahallesi, 2123 ada, 9 parselde
kayıtlıdır. Toplam bina brüt alanı 509 m2’dir.
SPK tarafından değerleme hizmeti vermek üzere yetkilendirilmiş olan Aartıbir Gayrimenkul
Değerleme A.Ş’ nin 25 Aralık 2015 tarihli raporuna göre İstanbul/Fatih İş Merkezi’nin emsal
karşılaştırma yöntemine göre belirlediği gerçeğe uygun değeri KDV hariç 4.731.000 TL’dir
(31 Aralık 2014: 4.070.000 TL). Yatırım amaçlı gayrimenkul üzerinde herhangi bir kısıtlama
bulunmamaktadır. Şirket bu taşınmazını Vakıfbank Fatih Şube’ye kiraya vermiştir. Şirket söz
konusu yatırım amaçlı gayrimenkulden, 1 Ocak 2015 tarihinde başlayıp 31 Aralık 2015
tarihinde sona eren hesap döneminde 246.974 TL kira geliri elde etmiştir (31 Aralık 2014:
233.953 TL).
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla binaların sigorta değerleri aşağıdaki gibidir:

Kütahya/Merkez İş Merkezi
İstanbul/Levent İş Merkezi
İzmir/Aliağa İş Merkezi
Ankara/Kavaklıdere Dükkan
İstanbul/Fatih İş Merkezi
Toplam

11

STOKLAR

31 Aralık 2015
Sigorta poliçe
Sigorta
tarihi
değeri

31 Aralık 2014
Sigorta poliçe
Sigorta
tarihi
değeri

1 Şubat 2015
15 Ocak 2015
1 Şubat 2015
15 Ocak 2015
8 Şubat 2015

4 Şubat 2014
15 Ocak 2014
4 Şubat 2014
8 Ocak 2014
7 Şubat 2014

1.236.000
1.202.004
765.000
533.520
297.613
4.034.137

1.339.000
1.202.004
745.875
533.520
297.613
4.118.012

Arsalar

31 Aralık 2015
65.381.916

31 Aralık 2014
56.108.737

Toplam

65.381.916

56.108.737

İstanbul/Sancaktepe
Şirket, 95.221,84 m2 yüz ölçümüne sahip İstanbul İli Sancaktepe ilçesinde bulunan arsayı
110.000.000 TL+KDV bedel karşılığı, %50’si Vakıf GYO, %50’si Halk GYO tarafından ödenmek
üzere satın almıştır. Arsa üzerindeki toplam inşaat alanı 227.397 m2 olup, ilgili proje 1037 adet
konut, 26 adet ticari üniteden oluşmaktadır. 4 Kasım 2015 tarihinde inşaat ruhsatı alınmış olup,
projenin 2 yıl içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.
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Konut inşaat projelerinde değerlendirilmek üzere satın alınan arsalar stokların altında ve
maliyetin ya da net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile gösterilmektedir. Şirket, konut inşaat
projesi geliştirmek amacı ile edindiği arsa stoklarını projenin uzun vadeli olması sebebi ile uzun
vadeye sınıflamıştır.
Stoklar içerisinde yer alan arsanın, SPK tarafından değerleme hizmeti vermek üzere
yetkilendirilmiş olan Aartıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’ nin 9 Kasım 2015 tarihli raporuna
göre emsal karşılaştırma yöntemine göre belirlediği gerçeğe uygun değeri 176.160.000 TL
olup, Şirkete düşen gerçeğe uygun değeri 88.080.000 TL’dir. Arsanın üzerinde herhangi bir
kısıtlama bulunmamaktadır.
12

MADDİ DURAN VARLIKLAR

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren yıllarda, maddi duran varlıkların hareket
tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2015
Girişler
Çıkışlar
31 Aralık 2015
Maliyet
Arsalar
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler
Toplam

205.926
374.311
169.880
402.521

38.413
-

-

205.926
412.724
169.880
402.521

1.152.638

38.413

-

1.191.051

Birikmiş amortisman
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler

(186.949)
(36.807)
(15.005)

(46.082)
(33.976)
(80.504)

-

(233.031)
(70.783)
(95.509)

Toplam

(238.761)

(160.562)

-

(399.323)

Net defter değeri
913.877
791.728
Maddi duran varlık içerisinde yer alan arsanın, SPK tarafından değerleme hizmeti vermek
üzere yetkilendirilmiş olan Aartıbir Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ‘nin 25 Aralık 2015 tarihli
raporuna göre rayiç bedele göre belirlediği gerçeğe uygun değeri 753.118 TL’dir (31 Aralık
2014: 720.000 TL). Üzerinde enerji nakil hattı olan arsanın brüt defter değeri 205.926 TL’dir,
bunun dışında arsanın üstünde bir kısıtlama bulunmamaktadır.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 160.562 TL tutarındaki maddi duran varlık amortisman giderlerinin
tamamı genel yönetim giderlerine kaydedilmiştir (31 Aralık 2014: 68.069 TL).
12

MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
1 Ocak 2014

Girişler

Çıkışlar

31 Aralık 2014

Maliyet
Arsalar
Demirbaşlar
Taşıtlar
Özel maliyetler

205.926
250.595
267.074
65.744

167.335
402.522

(43.619)
(97.194)
(65.745)

205.926
374.311
169.880
402.521

Toplam

789.339

569.857

(206.558)

1.152.638
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Birikmiş amortisman
Demirbaşlar
(211.667)
(18.901)
43.619
(186.949)
Taşıtlar
(100.040)
(33.961)
97.194
(36.807)
Özel maliyetler
(65.237)
(15.207)
65.439
(15.005)
Toplam
(376.944)
(68.069)
206.252
(238.761)
Net defter değeri
412.395
913.877
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, maddi duran varlıklar üzerinde ipotek ve
rehin bulunmamaktadır.
13

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihlerinde sona eren yıllara ait yazılım programları ve
haklardan oluşan maddi olmayan duran varlıkların hareket tablosu aşağıdaki gibidir:
1 Ocak 2015
Maliyet
Birikmiş itfa payları

56.191
(46.144)

Net defter değeri

10.047
1 Ocak 2014

Maliyet
Birikmiş itfa payları

52.952
(38.916)

Net defter değeri

14.036

Girişler

Çıkışlar

11.300
(8.004)

(24.655)
24.513

31 Aralık 2015
42.836
(29.635)
13.201

Girişler
3.239
(7.228)

Çıkışlar
-

31 Aralık 2014
56.191
(46.144)
10.047

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, maddi olmayan duran varlıklar üzerinde
ipotek ve rehin bulunmamaktadır.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 8.004 TL tutarındaki maddi olmayan duran varlık amortisman
giderlerinin tamamı genel yönetim giderlerine kaydedilmiştir (31 Aralık 2014: 7.228 TL).
14

UZUN VADELİ BORÇLARIN KISA VADELİ KISIMLARI VE UZUN VADELİ BORÇLANMALAR
Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in uzun vadeli borçların kısa vadeli
kısımları finansal kiralama borçlarından oluşmakta olup detayı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Finansal kiralama işlemlerinden borçlar (Brüt)
Gerçekleşmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri

109.339
(626)

656.034
(29.663)

Toplam

108.713

626.371

Uzun vadeli borçlanmalar
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in uzun vadeli finansal kiralama
borçlarının detayı aşağıdaki gibidir:
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31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Finansal kiralama işlemlerinden borçlar (Brüt)
Gerçekleşmemiş finansal kiralama borçlanma maliyetleri

-

109.339
(1.292)

Toplam

-

108.047

Finansal kiralama borçlarının geri ödeme planı aşağıdaki gibidir:
Ağırlıklı
ortalama etkin
faiz oranı
Para
31 Aralık 2015
(%)
birimi

Orijinal
tutar

TL
karşılığı

Uzun vadeli borçların
kısa vadeli kısmı

108.713

108.713

%9,98

TL

108.713

31 Aralık 2014
Uzun vadeli borçların
kısa vadeli kısmı
Uzun vadeli
borçlar

Ağırlıklı
ortalama etkin
faiz oranı
(%)

Para
birimi

Orijinal
tutar

TL
karşılığı

%9,98

TL

626.371

626.371

%9,98

TL

108.047

108.047
734.418

15 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜKLER
Şirket’in 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla vermiş olduğu TRİ’ler aşağıdaki gibidir:
Şirket tarafından verilen TRİ'ler

31 Aralık 2015

A.Kendi Tüzel Kişiliği Adına Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
58.377.141
B.Tam Konsolidasyon Kapsamına Dahil Edilen Ortaklıklar
Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
C.Olağan Ticari Faaliyetlerinin Yürütülmesi Amacıyla
Diğer 3. Kişilerin Borcunu Temin Amacıyla Vermiş
Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı (*)
13.030.354
D.Diğer Verilen TRİ’lerin Toplam Tutarı
i. Ana Ortak Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
ii. B ve C Maddeleri Kapsamına Girmeyen Diğer Şirket Şirketleri
Lehine Vermiş Olduğu TRİ’lerin Toplam Tutarı
iii. C Maddesi Kapsamına Girmeyen 3. kişiler Lehine Vermiş Olduğu
TRİ’lerin Toplam Tutarı
71.407.495
(*)

31 Aralık 2014
83.974
83.974

Şirket müşterek yönetime tabi olduğu Vakıf Gyo-Halk Gyo Adi Ortaklığı’nın
gerçekleştirmiş olduğu Bizimtepe Aydos projesine ilişkin ön satışlara başlamış olduğu
konut ve ofis alıcılarının, ilgili projeler kapsamında Şirket’in anlaşmalı olduğu
bankalardan konut kredisi kullanarak satın alması halinde; söz konusu bankalara kredi
tutarı karşılığında verilen garantörlük bedelini ifade etmektedir.Vakıf Gyo-Halk Gyo Adi
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Ortaklığı, 31 Aralık 2015 tarihi itibari ile anlaşmalı olduğu bankalar ile 830.565.000 TL
tutarında kredi kullandırıma ilişkin genel garantörlük sözleşmesi imzalamış olup, Şirket
sorumlu olduğu garantörlük sözleşmesi bedeli 415.282.500 TL’dir. 31 Aralık 2015 tarihi
itibari ile yapılan ön satışların 26.060.708 TL tutarındaki kısmı Vakıf Gyo-Halk Gyo Adi
Ortaklığı garantörlüğü kapsamında gerçekleştirilmiştir. 31 Aralık 2015 tarihi itibari ile,
Garantörlük sözleşmesi kapsamında gerçekleşen işlemlerden Şirket’in payına düşen risk
tutarı 13.030.354 TL’dir. 31 Aralık 2015 tarihi itibari ile Şirket’in bu kapsamda vermiş
olduğu diğer TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla %8,68
dir (31 Aralık 2014: %0,01).
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, Şirket’in vermiş olduğu TRİ’lerin Şirket’in özkaynaklarına oranı
% 57,58’dir (31 Aralık 2014: % 0,01).
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla alınan teminatlar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
Orjinal
TL
Tutarı
Karşılığı
TL
Avro

31 Aralık 2014
Orjinal
TL
Tutarı
Karşılığı

17.056.270
660.000

17.056.270
2.097.216

1.520.548
-

1.520.548
-

17.716.270

19.153.486

1.520.548

1.520.548

15 KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜKLER (Devamı)
Şirket’in aleyhine açılmış davalar
Şirket, 13 Mart 2014 tarihinde aldığı yönetim kurulu kararıyla, çıkarılmış sermayesini 106.200.000
TL’ den 212.400.000 TL’ye artırmaya karar vermiştir. Şirket ortaklıklarından Marmara Metal
Mamülleri A.Ş., 11 Nisan 2014 tarihinde açtığı davada; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunun
18/6 maddesi yollaması ile 6102 sayılı TTK’nın 445 vd. Maddeleri gereğince Şirket yönetim
kurulunun sermayenin artırılmasına ilişkin kararının iptali, davalı şirketin yönetim kurulu kararının
geri bırakılması talebinde bulunmuştur. 12 Mayıs 2014 tarihli ara kararla Mahkeme kararın
yürütülmesinin geri bırakılması talebinin reddine karar vermiştir. Davacı kararın reddine ilişkin 3
Haziran 2014 tarihinde 12 Mayıs 2014 tarihli karara itiraz etmiş olup, Mahkeme 26 Aralık 2014
tarihli
kararıyla “Davacı defter kayıtlarının incelenmesi hususunun duruşmada karar
bağlanmasına, bilirkişi kurulunun dosyayı ve raporu ara kararın tebliğinden itibaren 1 ay içinde
sunmaları için ara kararın tebliğine, duruşmanın 25 Mart 2015 günü yapılmasına” karar vermiş
olup, 25 Mart 2015 gerçekleşen duruşmada dosya bilirkişide olduğundan, dosyanın raporla ve
raporsuz mahkemeye iade edilmesi için bilirkişi heyetine tebligat gönderilmesine, davacı
vekillerinin defterleri üzerinde inceleme yapılması ve bilirkişi heyetine bir inşaat mühendisi dahil
edilmesi yönündeki taleplerinin dosya geldikten sonra değerlendirilmek üzere duruşma 17
Haziran 2015 tarihine bırakılmıştır. 17 Haziran 2015 tarihli duruşmada, yazılan müzekkere
yanıtlarının dosyaya gelişinin beklenmesi için duruşma 4 Kasım 2015 tarihine bırakılmıştır. 4
Kasım 2015 tarihli duruşmada, daha önceki ara karar uyarınca yazılan müzekkere yanıtları
dosyaya ulaşamadığından duruşma 10 Şubat 2016 gününe bırakılmıştır. 10 Şubat 2016 tarihli
duruşmada, alınan bilirkişi raporu hükme yeterli olmadığından yeniden bilirkişi incelemesi
yapılmasına, ilgili incelemenin 11 Mart 2016 tarihinde yapılmasına ve davalının KAP’taki
hisselerinin %5 altına düşmesinden dolayı halen hak sahipliğinin devam edip etmediğinin
incelenmesine karar verilmiş olup, dava tarihi 8 Haziran 2016 gününe bırakılmıştır.
Avukattan alınan görüş doğrultusunda, dava bir Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararının İptali
Davası olup davanın kabul edilmesi durumunda, Şirket aleyhine tazminata
hükmedilmeyeceği bilgisi alınmıştır.
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Faaliyet kiralama anlaşmaları
Kiraya veren olarak Şirket
Şirket, 1 Şubat 2011 tarihinde Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ile İzmir Aliağa ilçesinde bulunan
bodrum, zemin ve beş normal kattan oluşan komple bina için kira sözleşmesi imzalamıştır. Aylık
kira bedeli 31 Aralık 2015 itibarıyla 23.334 TL + KDV’dir. Yılık kira artışı, her yıl kira dönemi
sonunda, yeni dönemin 3. günü TÜİK tarafından açıklanan TÜFE ve ÜFE’nin ortalama oranı
kadardır.
Şirket, 1 Şubat 2011 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. ile İstanbul Fatih ilçesinde bulunan
bodrum, zemin kat ve 2 normal kattan oluşan komple bina için kira sözleşmesi imzalamıştır.
Aylık kira bedeli 31 Aralık 2015 itibarıyla 20.667 TL + KDV’dir. Yılık kira artışı, her yıl kira dönemi
sonunda, yeni dönemin 3. günü TÜİK tarafından açıklanan TÜFE ve ÜFE’nin ortalama oranı
kadardır.
Şirket, 1 Ocak 2005 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. ile Ankara Çankaya ilçesinde bulunan
işyeri için kira sözleşmesi imzalamıştır. Aylık kira bedeli 31 Aralık 2015 itibarıyla 65.000 TL + KDV
olup yıllık kira bedeli peşin tahsil edilmektedir. Yılık kira artışı, her yıl kira dönemi sonunda, TÜİK
tarafından açıklanan TÜFE ve ÜFE’nin ortalama oranı kadardır.
Şirket, 1 Şubat 2011 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. ile Kütahya Merkez ilçesinde bulunan
bodrum, zemin ve 7 normal kattan oluşan komple bina için kira sözleşmesi imzalamıştır. Aylık
kira bedeli 31 Aralık 2015 itibarıyla 32.001 TL + KDV’dir.Yılık kira artışı, her yıl kira dönemi
sonunda, yeni dönemin 3. günü TÜİK tarafından açıklanan TÜFE ve ÜFE’nin ortalama oranı
kadardır.
15

KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜKLER (Devamı)

Şirket, 1 Ocak 2007 tarihinde Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile İstanbul Beşiktaş İlçesinde
bulunan işyeri için kira sözleşmesi imzalamıştır. Aylık kira bedeli 31 Aralık 2015 itibarıyla
83.758 TL + KDV’dir.Yılık kira artışı, her yıl kira dönemi sonunda, TÜİK tarafından açıklanan TÜFE
ve ÜFE’nin ortalama oranı kadardır.
Şirket, 9 Ekim 2014 tarihinde Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. ile İstanbul Ümraniye
İlçesinde bulunan işyeri için kira sözleşmesi imzalamıştır. Aylık kira bedeli 31 Aralık 2015 itibarıyla
22.403 TL + KDV’dir. Yılık kira artışı, her yıl kira döneminde bir önceki yılın aynı ayına göre TÜİK
tarafından açıklanacak ÜFE ve TÜFE artış oranlarının aritmetik ortalaması oranı kadardır.
Kiralayan olarak Şirket
Şirket, 1 Eylül 2014 tarihinde başlamak üzere Burak Çilingir-Hilmi Fırat Çilingir ile İstanbul
Ümraniye İlçesinde bulunan işyeri için kira sözleşmesi imzalamıştır. Aylık kira bedeli 31 Aralık
2015 itibarıyla 44.806 TL + stopajdır. Yılık kira artışı, her yıl kira döneminde bir önceki yılın aynı
ayına göre TÜİK tarafından açıklanacak ÜFE ve TÜFE artış oranlarının aritmetik ortalaması oranı
kadardır.
16
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORÇLAR
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in çalışanlara sağlanan faydalar
kapsamında borçları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kanunu (“SGK”) primleri
26.357
Toplam
26.357
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ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR

Kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla kısa vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin
karşılıklar aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Kullanılmayan izin karşılıkları
İkramiye karşılıkları

156.506
97.054

70.004
58.152

Toplam

253.560

128.156

İzin karşılığının 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla sona eren hesap
dönemlerindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Dönem başı bakiyesi - 1 Ocak
Dönem içindeki değişim
Ödenen
Dönem sonu bakiyesi - 31 Aralık
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70.004
88.835
(2.333)
156.506

46.878
23.861
(735)
70.004

ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN KARŞILIKLAR (Devamı)

Uzun vadeli çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Yürürlükteki İş Yasası hükümleri uyarınca, çalışanlardan kıdem tazminatına hak kazanacak
şekilde iş sözleşmesi sona erenlere hak kazandıkları yasal kıdem tazminatlarının ödenmesi
yükümlülüğü vardır. Ayrıca, halen yürürlükte bulunan 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 6
Mart 1981 tarih, 2422 sayılı ve 25 Ağustos 1999 tarih, 4447 sayılı Yasalar ile Değişik 60’ıncı
Maddesi hükmü gereğince kıdem tazminatını alarak işten ayrılma hakkı kazananlara da yasal
kıdem tazminatlarını ödeme yükümlülüğü bulunmaktadır. Emeklilik öncesi hizmet şartlarıyla
ilgili bazı geçiş karşılıkları, ilgili kanunun 23 Mayıs 2002 tarihinde değiştirilmesi ile Kanun’dan
çıkarılmıştır.
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla ödenecek kıdem tazminatı her hizmet yılı için bir aylık maaş
üzerinden 4.093 TL (31 Aralık 2014: 3.541 TL) tavanına tabidir. Şirket’in kıdem tazminatı
karşılığının hesaplanmasında 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olan 4.093 TL tavan tutarı
dikkate alınmıştır (1 Ocak 2015 tarihinden itibaren geçerli olan 3.541 TL). Kıdem tazminatı
yükümlülüğü zorunluluk olmadığından dolayı herhangi bir fonlamaya tabi değildir. Kıdem
tazminatı yükümlülüğü şirketin çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası
yükümlülüğün bugünkü değerinin tahminine göre hesaplanır. TMS 19 “Çalışanlara Sağlanan
Faydalar”, işletmenin yükümlülüklerini tanımlanmış fayda planları kapsamında aktüeryal
değerleme yöntemleri kullanılarak hesaplanmasını öngörür. Toplam yükümlülüklerin
hesaplanmasında kullanılan aktüeryal varsayımlar aşağıda belirtilmiştir. Aktüeryal kayıp /
(kazanç) kapsamlı gelir tablosunda “Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler” içerisinde muhasebeleştirilmiştir.
İlişikteki finansal tablolardaki kıdem tazminatı yükümlülüğünün hesaplanmasında, 31 Aralık
2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla kullanılan başlıca istatistik temelli tahminler aşağıdaki
gibidir:
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31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

%3,97
%93,19

%3,30
%89,17

İskonto oranı
Tahmin edilen kıdem tazminatına hak kazanma oranı

Kıdem tazminatı karşılığının 31 Aralık 2015 ve 2014 tarihleri itibarıyla sona eren hesap
dönemlerindeki hareketi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Dönem başı bakiyesi, 1 Ocak
Faiz maliyeti
Hizmet maliyeti
Aktüeryal kazanç

112.808
13.974
19.139
(9.058)

Dönem sonu bakiyesi, 31 Aralık

136.863

18

93.261
10.717
21.445
(12.615)
112.808

DİĞER KISA VE UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER VE ERTELENMİŞ GELİRLER

Diğer kısa vadeli yükümlülükler
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, Şirket’in diğer kısa vadeli yükümlülükleri
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Ödenecek vergi ve fonlar
509.604
515.242
Gider tahakkukları
4.310
Toplam
513.914
515.242

Ertelenmiş gelirler
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, Şirket’in ertelenmiş gelirleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Ertelenmiş gelirler (*)
32.939.539
Toplam
32.939.539
(*)
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 32.939.539 TL tutarındaki ertelenmiş gelirler, Halk GYO-Vakıf
GYO Sancaktepe Aydos projesine ilişkin sözleşme uyarınca alınan sipariş avanslarından
oluşmakta olup, projenin 2019 yılında tamamlanması planlanmış olması sebebi ile uzun
dönemde takip edilmektedir.
19

SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ

Ödenmiş sermaye
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla Şirket’in Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre
ödenmiş sermayesi aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Grubu Pay oranı (%)
Pay tutarı Pay oranı (%)
Pay tutarı
Vakıfbank

A
B

15,32
23,38

31.470.722
48.024.226

15,32
23,38

31.152.000
47.537.844

TOKİ

A
B

9,05
5,58

18.596.336
11.443.901

9,05
5,58

18.408.000
11.327.998
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Vakıfbank Personeli Özel
Sosyal Güv. Hiz. Vakfı

A
B

5,57
4,03

11.443.899
8.275.760

5,57
3,64

11.328.000
7.395.340

Vakıfbank Memur ve Hizmet
Em. San. Vakfı

A
B

2,79
6,09

5.721.949
12.514.037

2,79
6,09

5.664.000
12.387.300

Diğer

A
B

2,78
25,41
100

5.721.950
52.187.220
205.400.000

2,78
25,80
100

5.664.000
52.455.312
203.319.794

Toplam
Enflasyon düzeltme etkisi
Toplam

21.599.008

21.599.008

226.999.008

224.918.802

Şirket’in hisse senetleri, nama yazılı olan A grubu ve hamiline yazılı olan B grubu olarak iki
türdedir. Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde A grubu payların her biri 15 (on beş) oy hakkına,
B grubu payların her biri 1 (bir) oy hakkına sahiptir.
19
SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)
Pay senedi ihraç primleri
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Pay senedi ihraç primleri
Pay senedi ihraç primleri
enflasyon düzeltmesi farkı

237.393.491

237.393.491

9.337.858

9.337.858

Toplam

246.731.349

246.731.349

Şirket Yönetim Kurulu’nun 13 Mart 2014 tarihli ve 12 numaralı kararı ile , 106.200.000 TL olan
çıkarılmış sermayesini 300.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tüm mevcut ortaklarının
rüçhan haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmadan tamamı nakden karşılanmak sureti ile
212.400.000 TL’ye çıkarılmasına karar vermiş olup, satılamayan 9.080.206 TL nominal değerli
paylar 29 Mayıs 2014 tarihinde iptal edilmiştir. 27 Haziran 2014 tarihi itibariyle sermaye tescil
işlemleri
başlatılmış
olup,
4 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla sermaye tescil edilmiştir.
Sermaye tescil işlemleri sonucunda, sermaye 106.200.000 TL’den 203.319.794 TL ’ye arttırılmış
ve hisse senedi ihraç primleri 9.759.034 TL ’den 246.731.349 TL’ye yükselmiştir.
Şirket Yönetim Kurulu’nun 15 Nisan 2015 tarihli toplantısında, mevcut 300.000.000 TL kayıtlı
sermaye tavanı içerisinde 203.319.794 TL olan şirketin çıkarılmış sermayesinin 205.400.000 TL’ ye
yükseltilmesine, artırılan 2.080.206 TL geçmiş yıl karlarından karşılanmasına karar verilmiş ve
sermaye artış işlemleri 27 Mayıs 2015 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır.
Şirket hissedarlarından Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O ve. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur
ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı, Şirket sermayesinin 106.200.000 TL’den
203.319.794 TL’ye yükseltilmesi işlemleri sonucunda, Şirket sermayesindeki paylarını sırasıyla
%27,63’ten %38,70’e ve % 3,33’ten % 8,88’e yükselttiklerini bildirmiş olup, sermaye artış
işlemleri 19 Mart 2015 tarihinde tescil edilmiştir.
Şirket Yönetim Kurulu’ nun 27 Ağustos 2015 tarihli ve 54 numaralı kararı ile, kayıtlı sermaye
tavanı 300.000.000 TL’ den 500.000.000 TL’ ye çıkarılmasına karar vermiş olup 3 Kasım 2015
tarihinde tescil edilmiştir.
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Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler, yasal
yedeklerden oluşmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedek akçeler, birinci ve ikinci tertip yasal yedek
akçelerden oluşmaktadır. Birinci tertip yasal yedek akçeler, Şirket sermayesinin %20’sine
ulaşıncaya kadar yasal dönem karının %5’i oranında ayrılmaktadır. İkinci tertip yasal yedekler
ise ödenmiş sermayenin %5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Birinci ve ikinci yasal yedek
akçeler, toplam sermayenin %50’sini aşmadığı sürece dağıtılamazlar; ancak ihtiyari yedek
akçelerin tükenmesi halinde zararların karşılanmasında kullanılabilirler.
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Şirket, 31 Aralık 2015 itibarıyla kıdem tazminatı hesaplamasına ilişkin oluşan 18.688 TL
(31 Aralık 2014: 9.630 TL aktüeryal kayıp) tutarındaki aktüeryal kazançlarını, 1 Ocak 2013’ten
itibaren geçerli olan TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar standardı uyarınca, diğer
kapsamlı gelir veya giderler altında muhasebeleştirmiştir.
19

SERMAYE, YEDEKLER VE DİĞER ÖZKAYNAK KALEMLERİ (Devamı)

Kar dağıtımı
SPK’nın 27 Ocak 2010 tarih ve 2/51 sayılı kararı gereğince halka açık anonim ortaklıkların
faaliyetlerinden elde ettikleri karların dağıtım konusunda herhangi bir asgari kar dağıtım
zorunluluğu getirilmemiştir. Kar dağıtım yapmaya karar veren anonim ortaklıklar için ise bu
dağıtımın Şirket’in genel kurulunda alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün
sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak dağıtılmasına ya da
belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilmesine;
belirlenecek birinci temettü tutarının mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermayenin yüzde 5’inden az
olması durumunda, söz konusu tutarın ortaklık bünyesinde bırakılabilmesine de imkan verilmiş
ancak bir önceki döneme ilişkin temettü dağıtımını gerçekleştirmeden sermaye artırımı yapan
ve bu nedenle payları “eski” ve “yeni” şeklinde ayrılan anonim ortaklıklardan, faaliyet
sonucunda elde ettikleri dönem karından temettü dağıtacakları, hesaplayacakları birinci
temettüyü nakden dağıtmaları zorunluluğu getirilmiştir.
Bu kapsamda SPK düzenlemelerine göre bulunan net dağıtılabilir kar üzerinden SPK’nın asgari
kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca hesaplanan kar dağıtım tutarının,
tamamının yasal kayıtlarda yer alan dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda, bu
tutarın tamamı, karşılanamaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir
karın tamamı dağıtılacaktır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan finansal tablolarda veya
yasal kayıtların herhangi birinde dönem zararı olması durumunda ise kar dağıtımı
yapılmayacaktır.
20

HASILAT VE SATIŞLARIN MALİYETİ

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona yıllara ait hasılat ve satışların maliyeti aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
Esas faaliyetlerden elde edilen hasılat
Kira gelirleri
Toplam hasılat
Satışların maliyeti
Brüt kar

2.950.927
2.950.927
(1.002.889)
1.948.038

31 Aralık 2014
2.603.345
2.603.345
(641.559)
1.961.786
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31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren yıllara ait satışların maliyeti aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Emlak vergisi giderleri
642.741
532.743
Kira giderleri
257.611
84.000
Bakım onarım gideri
48.975
7.740
Sigorta giderleri
13.523
17.076
Diğer
40.039
Toplam
1.002.889
641.559
21

GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren yıllara ait genel yönetim giderleri aşağıdaki
gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Personel giderleri
Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler
Vergi giderleri
Faaliyet kiralaması giderleri
Amortisman giderleri
Reklam, ilan ve tanıtım giderleri
Diğer giderler

2.973.522
411.136
401.585
386.417
168.566
1.798
362.721

1.954.022
437.959
41.951
243.018
75.297
35.014
398.768

Toplam

4.705.745

3.186.029

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Personel maaş ve ücretleri
Yönetim kurulu ücret ve giderleri
İkramiye gider
tahakkukları ve ödemeleri
SGK işveren payı
Kullanılmayan izin karşılıkları
gideri, net
Kıdem tazminatına ilişkin giderler
Diğer

1.488.619
532.588

849.261
482.020

433.847
231.924

249.069
170.493

88.835
19.139
178.570

23.861
21.445
157.873

Toplam

2.973.522

1.954.022

Personel giderleri

22

ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİRLER

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 Aralık 2015 tarihinde sona eren yıla ait esas faaliyetlerden diğer gelirler 117.434 TL olup
39.886 TL’si ilişkili tarafa yansıtılan dışardan sağlanan fayda ve hizmetlerine ilişkin gelirlerden,
77.548 TL’si ise diğer gelirlerden oluşmaktadır (31 Aralık 2014: 50.181 TL).
23

NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren yıllarda amortisman ve itfa payı giderlerinin
dağılımı aşağıdaki gibidir:
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31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Genel yönetim giderleri (Not 21)

168.566

75.297

Toplam

168.566

75.297

24

FİNANSMAN GELİR/(GİDERLERİ)

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren yıllara ait finansman giderleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Banka masraf ve komisyonları
Faiz giderleri
Sermaye artırım gideri

141.695
52.714
15.252

30.606
105.792
1.042.299

Toplam

209.661

1.178.697

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren yıllara ait finansman gelirleri aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Bankalardan alınan faiz gelirleri

29.782.187

21.140.730

Toplam

29.782.187

21.140.730

25

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN GELİRLER/(GİDERLER)

31 Aralık 2015 ve 2014 tarihlerinde sona eren yıllara ait yatırım faaliyetlerinden gelir ve giderler
aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Banka bonosu faiz gelirleri
Yatırım amaçlı gayrimenkul satış karı
Yatırım fonlarından elde edilen
gelirler
Gerçeğe uygun değer farkı
kar zarara yansıtılan menkul
kıymetlerden elde edilen
gelirler
Sabit kıymet satış (zararı)/karı

1.271.222
199.704

2.609.683
-

23.375

25.266

Toplam

1.494.159

26

(142)

422.293
53.734
3.110.976

VERGİ VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Şirket Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5. maddesi d-4 bendine göre Kurumlar Vergisi'nden
istisnadır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi 6-a bendine göre ise gayrimenkul yatırım
ortaklıklarının kazançları stopaja tabi tutulmuş olmakla birlikte, 93/5148 sayılı Bakanlar Kurulu
kararı ile stopaj oranı sıfır olarak belirlenmiştir. Bu nedenle Şirket’in ilgili dönemdeki
kazançlarına ilişkin herhangi bir vergi yükümlülüğü mevcut değildir.
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PAY BAŞINA KAZANÇ

Pay başına kazanç tutarı, net dönem karının, Şirket hisselerinin cari dönem içindeki ağırlıklı
ortalama hisse adedine bölünmesiyle hesaplanır. Türkiye’de şirketler, sermayelerini hâlihazırda
bulunan hissedarlarına, geçmiş yıl kazançlarından ve yeniden değerleme fonlarından
dağıttıkları “bedelsiz hisse” yolu ile artırabilmektedirler. Bu tip “bedelsiz hisse” dağıtımları, hisse
başına kar hesaplamalarında, ihraç edilmiş hisse gibi değerlendirilir. Buna göre, bu
hesaplamalarda kullanılan ağırlıklı ortalama hisse sayısı, hisse senedi dağıtımlarının geçmişe
dönük etkilerini de hesaplayarak bulunur. Hisse başına kar hesaplamaları, hissedarlara
dağıtılabilir net karın ihraç edilmiş bulunan hisse senetlerinin ağırlıklı ortalama sayısına
bölünmesi ile yapılmıştır.
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
Net dönem karı
Ağırlıklı ortalama hisse adedi
Pay başına kazanç
28

74.143.727
205.400.000
0,3610

57.531.312
154.094.693
0,3734

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ

Bu not, aşağıda belirtilen her bir risk için Şirket’in maruz kaldığı riskler, Şirket’in bu risklerini
yönetmek ve ölçmek için belirlediği politikaları hakkında bilgi vermektedir. Şirket finansal
araçların kullanımından kaynaklanan aşağıdaki risklere maruz kalmaktadır:





kredi riski,
likidite riski,
piyasa riski,
operasyonel risk.
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FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Kredi riski
Kredi riski, karşı tarafın üzerinde mutabık kalınan sözleşme şartlarına uygun olarak yükümlülüklerini kısmen ya da tamamen yerine getirememe olasılığı
olarak tanımlanır. Bu risk, kredi değerlendirmeleri ve tek bir karşı taraftan toplam riskin sınırlandırılması ile kontrol edilir. 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014
tarihleri itibarıyla, Şirket’in kredi riskine maruz kredi niteliğindeki varlıkları aşağıdaki tablodaki gibidir:

31 Aralık 2015
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami
kredi riski (A+B+C+D)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

Alacaklar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
İlişkili
Diğer Bankalardaki
taraf
taraf
taraf
taraf
mevduat

-

9.999.077
-

9.500 3.077.415
-

241.080.094
-

Finansal
yatırımlar

-

Diğer

Toplam

310.031 254.476.117
-

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net değeri
- 9.999.077
9.500 3.077.415
241.080.094
- 310.031 254.476.117
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
D. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar
31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla, Şirket’in vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış herhangi bir varlığı bulunmamaktadır.
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FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

31 Aralık 2014
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami
kredi riski (A+B+C+D)
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı

Alacaklar
Ticari alacaklar
Diğer alacaklar
İlişkili
Diğer
İlişkili
Diğer Bankalardaki
taraf
taraf
taraf
taraf
mevduat

-

A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış
finansal varlıkların net değeri
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış
varlıkların net defter değeri
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)
- Değer düşüklüğü (-)
- Net değerin teminat ile güvence altına alınmış kısmı
D. Finansal durum tablosu dışı kredi riski içeren unsurlar
-

Finansal
yatırımlar

Diğer

Toplam

-

-

16.920
-

281.673.345
-

31.441.510
-

- 313.131.775
-

-

-

16.920

281.673.345

31.441.510

- 313.131.775

-

-

-

-

-

-

-

31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla, Şirket’in vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış herhangi bir varlığı bulunmamaktadır.
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FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Likidite riski
Likidite riski, Şirket’in finansal borçlarından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekte güçlük
yaşaması riskidir.
Aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar raporlama tarihi itibarıyla sözleşmeye bağlı iskonto
edilmemiş nakit çıkışlarını göstermektedir.
Sözleşme uyarınca vadeler
Sözleşme
uyarınca
nakit
çıkışlar

3 aydan
kısa

3-12 ay
arası

1-5 yıl
arası

5
yıldan
uzun

Ticari borçlar
208.525
Finansal borçlar
108.713
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 513.914

208.525
109.339
513.914

208.525
109.339
4.310

509.604

-

-

Toplam

831.152

831.778

322.174

509.604

-

-

Kayıtlı
değeri

Sözleşme
uyarınca
nakit
çıkışlar

3 aydan
kısa

3-12 ay
arası

1-5 yıl
arası

5
yıldan
uzun

698.554
48.807
515.242

180.066
48.807
56.321

518.488
458.921

-

-

1.262.603
Sözleşme
uyarınca
nakit
çıkışlar

285.194

977.409

-

-

3 aydan
kısa

3-12 ay
arası

1-5 yıl
arası

5
yıldan
uzun

31 Aralık 2015

Kayıtlı
değeri

Kısa vadeli finansal yükümlülükler
(Türev olmayan):

Sözleşme uyarınca vadeler

31 Aralık 2014

Kısa vadeli finansal yükümlülükler
(Türev olmayan):
Finansal borçlar
626.371
Ticari borçlar
48.807
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 515.242
Toplam

31 Aralık 2014

1.190.420

Kayıtlı
değeri

Uzun vadeli finansal yükümlülükler
(Türev olmayan):
Finansal borçlar

108.047

110.631

-

-

110.631

-

Toplam

108.047

110.631

-

-

110.631

-

Şirket’in 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla türev finansal yükümlülükleri
bulunmamaktadır.
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FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Piyasa riski
Piyasa riski, faiz oranı, hisse senedi fiyatları, döviz kurları ve kredi genişlikleri gibi piyasa fiyatlarında
olabilecek değişikliklerin Şirket’in gelirini veya elinde bulundurduğu finansal araçların değerini
etkileme riskidir.
Şirket’in toptan risk yönetim programı, mali piyasaların öngörülemezliğine odaklanmakta olup,
Şirket’in mali performansı üzerindeki potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.
Döviz kuru riski
Şirket’in 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla yabancı para yapılan işlemleri
olmaması nedeniyle maruz kaldığı kur riski bulunmamaktadır.
Faiz oranı riski
Şirket faiz oranlarındaki değişikliklerin faize duyarlı varlık ve yükümlülüklerine olan etkisinden
dolayı faiz oranı riskine maruz kalmaktadır.
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla, Şirket’in değişken faiz bileşenine sahip
finansal araçları bulunmayıp sabit faiz bileşenine sahip finansal araçları aşağıda gösterilmiştir:
Sabit faizli finansal kalemler

31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

240.555.922
240.555.922
108.713

312.980.552
281.539.042
31.441.510
734.418

Finansal varlıklar
Vadeli mevduat
Finansal yatırımlar
Finansal yükümlülükler

31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla finansal araçlara uygulanan ağırlıklı ortalama
faiz oranları aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2015
Finansal araçlar
Bankalar - vadeli mevduat
Finansal yatırımlar
Finansal borçlar

8

TL
TL

%13,51
%9,98

31 Aralık 2014
TL
TL
TL

%10,80
%8,94
%9,98

FİNANSAL ARAÇLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLERİN NİTELİĞİ VE DÜZEYİ (Devamı)

Sermaye yönetimi
Şirket, sermayesini etkin portföy yönetimiyle yatırım riskini en düşük seviyeye indirerek yönetmeye
çalışmaktadır. Şirket’in amacı; gelir elde eden bir işletme olarak faaliyetlerini devam ettirmek, pay
sahiplerinin faydasını gözetmek, aynı zamanda sermaye maliyetini gözeterek ve optimum net
yükümlülük/özkaynak oranını devam ettirerek verimli sermaye yapısının sürekliliğini sağlamaktır.
Sermayeyi yönetirken Şirket’in hedefleri ortaklarına getiri diğer paydaşlarına fayda sağlamak ve
sermaye maliyetini azaltmak amacıyla en uygun sermaye yapısını sürdürmek için Şirket’in faaliyette
bulunabilirliğinin devamını korumaktır.
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31 Aralık 2015

31 Aralık 2014

Toplam yükümlülükler
Hazır değerler

34.350.718
(241.392.716)

1.565.788
(281.675.726)

Net yükümlülük

(207.041.998)

(280.109.938)

822.556.803

748.404.018

Özkaynaklar
Operasyonel risk

Kredi, piyasa ve likidite gibi dışsal riskler haricinde, Şirket’in süreçleri, çalışanları, teknoloji ve
altyapı gibi çeşitli sebeplerden oluşabilecek doğrudan ve dolaylı riskleri ifade eden ve yasal
düzenleyicilerin zorunluluklarından oluşan risklere operasyonel risk denir. Operasyonel risk
Şirket’in faaliyetlerinden oluşmaktadır.
Şirket’in, finansal zararlardan uzak durmak amacıyla operasyon riskini yönetmektedir. Bu
bağlamda Şirket aşağıdaki konularda Şirket içi süreç ve kontroller belirlemiştir;
İşlemlerin bağımsız yetkilendirilmesini içeren, uygun görev dağılımları,
İşlemlerin mutabakatı ve kontrolü,
Yasal ve diğer düzenleyicilerin zorunluluklarına uygunluk,
İşlem ve kontrollerin dokümantasyonu,
Karşılaşılan operasyonel risklerin periyodik değerlendirilmesi ve belirlenen riskleri
karşılayacak şekilde oluşturulan kontrol ve prosedürlerin yeterliliği,

Acil durum planlarının geliştirilmesi

Eğitim ve mesleki gelişim

Etik ve iş standartları
Etkili olabilecek alanlarda sigortaların da dahil olabileceği riski azaltıcı önlemler.
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FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI

Finansal varlıklar
Kısa vadeli olmaları nedeniyle kasa ve bankalardan alacakların kayıtlı değerlerinin gerçeğe
uygun değerine yakın olduğu varsayılmaktadır.
Ticari alacakların kayıtlı değerlerinin, gerçeğe uygun değerine yakın olduğu varsayılmaktadır.
Bilançoda gerçeğe uygun bedeli ile gösterilen yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe
uygun değerlerinin belirlenmesinde ekspertiz değerleri esas alınır.
Finansal yükümlülükler
Kısa vadeli olmaları nedeniyle ticari borçların kayıtlı değerlerinin gerçeğe uygun değerine
yakın olduğu varsayılmaktadır.
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Kayıtlı değer
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
108.713

734.418

Gerçeğe uygun değer
31 Aralık 2015
31 Aralık 2014
96.503

715.099

Gerçeğe uygun değer ile ölçüme ilişkin sınıflandırma
“TFRS 13 - Finansal Araçlar: Açıklama” standardı finansal tablolarda gerçeğe uygun değerleri
üzerinden ölçülerek gösterilen finansal araçların gerçeğe uygun değerlerinin belirlenmesinde
kullanılan verilerin önemini yansıtan bir sıra dahilinde sınıflandırılarak gösterilmesini
gerektirmektedir. Bu sınıflandırma esas olarak söz konusu verilerin gözlemlenebilir nitelikte olup
olmamasına dayanmaktadır. Gözlemlenebilir nitelikteki veriler, bağımsız kaynaklardan edinilen
piyasa verilerinin kullanılması; gözlemlenebilir nitelikte olmayan veriler ise Şirket’in piyasa
tahmin ve varsayımlarının kullanılması anlamına gelmektedir. Bu şekilde bir ayırım, genel olarak
aşağıdaki sınıflamaları ortaya çıkarmaktadır.
-

Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, birbirinin aynı varlık ve yükümlülükler için
aktif piyasada işlem gören borsa fiyatlarından değerlenmiştir.

-

İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci
seviyede belirtilen borsa fiyatından başka direk ya da indirek olarak piyasada
gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlenmiştir.

-

Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe
uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan
girdilerden değerlenmiştir.

Sınıflandırma, kullanılabilir olması durumunda gözlemlenebilir nitelikteki piyasa verilerinin
kullanılmasını gerektirmektedir.
29

FİNANSAL ARAÇLARA İLİŞKİN GERÇEĞE UYGUN DEĞER AÇIKLAMALARI (Devamı)

Bu çerçevede gerçeğe uygun değerleri üzerinden ölçülen varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe
uygun değer sınıflandırması aşağıdaki gibidir:
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VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
31 Aralık 2015

1. Sıra

2. Sıra

3. Sıra

Toplam

Yatırım amaçlı gayrimenkuller:
Yatırım amaçlı gayrimenkuller

-

514.245.000

-

514.245.000

Toplam

-

514.245.000

-

514.245.000

1. Sıra

2. Sıra

3. Sıra

Toplam

31.441.510

-

-

31.441.510

-

363.918.898

-

363.918.898

31.441.510

363.918.898

-

395.360.408

31 Aralık 2014
Finansal yatırımlar:
Borçlanma senetleri
Yatırım amaçlı gayrimenkuller:
Yatırım amaçlı gayrimenkuller
Toplam

30

RAPORLAMA DÖNEMİNDEN SONRAKİ OLAYLAR

Yoktur.
31

EK DİPNOT: PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla “Portföy Sınırlamalarına Uyumun Kontrolü” başlıklı dipnotta yer
verilen bilgiler; SPK Seri: II, No: 14.1 “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği”nin 16. maddesi uyarınca finansal tablolardan türetilmiş özet bilgiler niteliğinde olup
28 Mayıs 2013 tarihinde 28660 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: III, No: 48.1 sayılı
“Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” ve 23 Ocak 2014 tarihinde 28891 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: III, No: 48.1a sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin
Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği” nin portföy sınırlamalarına uyumun
kontrolüne ilişkin hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.
Bu kapsamda, aktif toplamı, portföy toplamı ve portföy sınırlamalarına ilişkin bilgiler,
31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihleri itibarıyla ilişikteki gibidir ve bu sınırlamalara ilişkin oranlar
tabloda gösterilmiştir:
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VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
31

PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ (Devamı)

Finansal Tablo Ana Hesap Kalemler

İlgili Düzenleme

A
B
C

Para ve sermaye piyasası araçları
Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler,gayrimenkule dayalı haklar
İştirakler
İlişkili taraflardan alacaklar (Ticari olmayan)
Diğer varlıklar

III-48.1 Tebliğ Md. 24/(b)
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(a)
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(b)
III-48.1 Tebliğ Md. 23/(f)

241.390.125
579.626.916
9.500
35.880.980

313.114.855
420.027.635
16.827.316

D
E
F
G
H
I

Toplam Varlıklar(Aktif Toplamı)
Finansal borçlar
Diğer finansal yükümlülükler
Finansal kiralama borçları
İlişkili taraflara borçlar (Ticari olmayan)
Özkaynaklar
Diğer kaynaklar

III-48.1 Tebliğ Md.31
III-48.1 Tebliğ Md. 3/(k)
III-48.1 Tebliğ Md. 31
III-48.1 Tebliğ Md. 31
III-48.1 Tebliğ Md. 23/(f)
III-48.1 Tebliğ Md. 31

856.907.521
108.713
822.556.803
34.242.005

749.969.806
734.418
748.404.018
831.370

D

Toplam Kaynaklar

III-48.1 Tebliğ Md. 3/(k)

856.907.521

749.969.806

İlgili Düzenleme

Cari Dönem

Önceki Dönem

-

-

241.080.094
-

281.673.345
-

205.926
71.407.495
-

205.926
83.974
-

Finansal Tablo Ana Hesap Kalemler
A1
A2
A3
B1
B2
C1
C2
J
K
L

Para ve sermaye piyasası araçlarının 3 yıllık altyapı yatırım ve hizmetleri
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(b)
ödemeleri için tutulan kısmı
Döviz cinsinden vadeli-vadesiz mevduat /özel cari-katılma hesabı ve TL cinsinden
vadeli mevduat / katılma hesabı
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(b)
Yabancı sermaye piyasası araçları
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(d)
Yabancı gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler, gayrimenkule dayalı
haklar
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(d)
Atıl tutulan arsa/araziler
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(c)
Yabancı iştirakler
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(d)
İşletmeci şirkete iştirak
III-48.1 Tebliğ Md. 28
Gayrinakdi krediler
III-48.1 Tebliğ Md. 31
Üzerinde proje geliştirilecek mülkiyeti ortaklığa ait olmayan ipotek bedelleri
III-48.1 Tebliğ Md. 22/(e)
Tek bir şirketteki para ve sermaye piyasası araçları yatırımlarının toplamı
III-48.1 Tebliğ Md. 22/(1)

Cari Dönem

Önceki Dönem
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VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
31 ARALIK 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) cinsinden ifade edilmiştir.)
31 PORTFÖY SINIRLAMALARINA UYUMUN KONTROLÜ (Devamı)
Portföy Sınırlamaları
1
2
3
4
5
6
7
8
9

İlgili Düzenleme

Cari Dönem

Üzerinde proje geliştirilecek mülkiyeti ortaklığa ait olmayan
ipotekli arsaların ipotek bedeller
III-48.1 Tebliğ Md. 22/(e)
Gayrimenkuller, gayrimenkule dayalı projeler, gayrimenkule dayalı
haklar
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(a),(b)
Para ve sermaye piyasası araçları ile iştirakler
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(b)
Yabancı gayrimenkuller ,gayrimenkule dayalı projeler,
gayrimenkule dayalı haklar,iştirakler,sermaye piyasası araçları
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(d)
Atıl tutulan arsa/araziler
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(c)
İşletmeci şirkete iştirak
III-48.1 Tebliğ Md. 28
Borçlanma sınırı
III-48.1 Tebliğ Md. 31
Döviz cinsinden vadeli/vadesiz mevduat/özel cari-katılma hesabı ve TL
cinsinden vadeli mevduat/katılma hesabı (*)
III-48.1 Tebliğ Md. 24/(b)
Tek bir şirketteki para ve sermaye piyasası araçları yatırımlarının
toplamı
III-48.1 Tebliğ Md. 22/(1)

Önceki Dönem

%67,64
%28,17
%0,02
%8,69
%28,13
-

Asgari/Azami Oran

-

Azami %10

%56,01
%41,75

Asgari %51
Azami %49

%0,03
%0,11

Azami %49
Azami %20
Azami %10
Azami %500

%37,56

Azami %10

-

Azami %10

(*) Şirket, 28 Mayıs 2013 tarihinde 28660 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri: III, No: 48.1 sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği”nin portföy
sınırlamalarına uyumun kontrolüne ilişkin hükümleri çerçevesinde uyması gereken sınırlamalardan; ‘Döviz cinsinden vadeli/vadesiz mevduat/özel cari-katılma
hesabı ve TL cinsinden vadeli mevduat /katılma hesabı’ sınırlamalarına 31 Aralık 2015 ve 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle uyumsuzluk göstermiştir. Şirket, bu durumla ilgili
olarak 12 Şubat 2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na yazılı olarak başvurarak ek süre talep etmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yatırımcılar Dairesi
Başkanlığının, 23 Şubat 2015 tarihli cevap yazısında yer alan detaylı projeksiyon talebi üzerine, Şirket 27 Şubat 2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na 2014 yılı
ödemeleri ve 2015 yılı için yapılması planlanan yatırım ödemelerini içeren projeksiyonları iletmiş olup, 19 Mart 2015 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ek
süre talebinin 2015 yılı sonunda hazırlanıp kamuya açıklanacak olan finansal tablolarda Tebliğ’de öngörülen portföy sınırlamalarına uyum sağlanması koşuluyla
olumlu karşılanmıştır.
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6- 2015 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye

205.400.000

2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)

4.709.369

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
SPK’ ya Göre
3.

Dönem Kârı

4.

Ödenecek Vergiler ( - )

5.

Net Dönem Kârı ( = )

6.

Geçmiş Yıllar Zararları ( - )

7.

YOKTUR
Yasal Kayıtlara
(YK) Göre

74.143.727,00

33.607.458,48

-

-

74.143.727,00

33.607.458,48

-

-

Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )

1.680.372,92

1.680.372,92

8.

NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)

72.463.354,08

31.927.085,56

9.

Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )

10.

Birinci temettüün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş
net dağıtılabilir dönem kârı
Ortaklara Birinci Temettü

11.

- Nakit

72.463.354,08
7.600.000,00
-

- Bedelsiz

7.600.000,00

- Toplam

7.600.000,00

12.

İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

-

13.

Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü

-

14.

İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü

-

15.

Ortaklara İkinci Temettü

-

16.

İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe

-

17.

Statü Yedekleri

-

-

18.

Özel Yedekler

-

-

19.

OLAĞANÜSTÜ YEDEK

64.863.354,08

24.327.085,56

20.

Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

-

-

- Geçmiş Yıl Kârı

-

-

- Olağanüstü Yedekler

-

-

-

-

- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer
Yedekler
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ(1)
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ (*)

TOPLAM TEMETTÜ
TUTARI (TL)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ
HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ

GRUBU

BRÜT
NET

TOPLAM
TOPLAM

7.600.000,00
7.600.000,00

TUTARI
(TL)
0,037001
0,037001

ORAN
(%)
3,70%
3,70%

DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA ORANI
ORTAKLARA
ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMIŞ NET DAĞITILABILIR DÖNEM KÂRINA
DAĞITILAN KÂR
ORANI (%)
PAYI TUTARI (TL)
7.600.000,00
10,49

(*) Karda imtiyazlı pay grubu bulunmamaktadır.
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D. FAALİYETLERLE İLGİLİ DİĞER BİLGİLER
1. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Şi rk et i mi zd e Ri ski n E rken Sapt an ma sı K o mit esi k u r ulm u ş ol u p
Ko mi t e , Y ön et i m K ur ul u Ü ye si iki kişid en ol uş makt adı r . K o mit e
B aşk an ı B ağı msı z Y ö net im K ur ul u Ü y e sidi r . K omit e 2 01 5 yılın d a
al t ı adet rap o r ha zırl a mışt ır . B u d ön em de Şirk et imi zd e iç k on t r ol
b i ri mi v e i ç d en et im meka niz ma sı ol u şt u r u lm uşt ur .

2. İÇERDEN BİLGİ ALANLAR LİSTESİ
Şi rk et i mi z i ç er den bilgi al anlar li st esi me v z uat h ük ü mle ri
çerç ev e si n d e ol u şt u rul makt a dır . İ lgili list e M KK A.Ş . n ez dind e
si st e me gi ri l m ekt e , gü ncell em ele r me v z uat s ür ele ri dahili nd e
yap ı l makt a dı r .

3. TOPLU SÖZLEŞME UYGULAMALARI
Şi rk et i mi zi n T op l u Sö zl eş me u yg ula ma sı b ul un mam akt adı r .

4. KIDEM TAZMİNATLARI YÜKÜMLÜLÜK DURUMU
31 .12 .2 01 5 i t i b a ri yle Kıd em T az minat ı Kar ş ılığı 1 36 .8 63 TL ' dir .

5. PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER
Pe rs on el i n öz el s ağlı k sig ort a sı ile bi re y s el em eklilik sig ort al a rı
b ul un makt a dı r . G en el M ü d ürl ük çe ger e kli gö r ülm e si halin d e
i h t i yaç
d u y ul an
eğit imle rin
alı nma sı
için
pe rs on el
y ön l en di ri l m ekt edi r .

6. DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
Şi rk et yat ı rı m danı ş manlığı , y at ırım ana lizi ve d er ecel end ir me
gi b i k on ul ar da hi zm et aldığı bi r k ur u m bul un ma makt adı r . 2 01 5
Y ı l ı B ağı m sı z De net im hiz met i için Ba şar an Na s Ba ğım sı z
Den et i m v e S er be st M uha s ebeci M ali M ü şavi rlik A.Ş ., Ta m Tast ik
Hi z met l e ri i çi n N SR Y M M Lt d Şt i ., yıl s on u ga yrim enk ul ek spe rt iz
h i zm et l eri i çi n A Ar t ıbir Ga yri men k ul D eğe rle me A.Ş . , yıl i çi
ga yri men k ul d eğ erle me hi z met le ri için A Art ıbi r Ga y rim enk ul
Değ erl em e A.Ş . ile Ace Ga y rim enk ul De ğ erle me v e D anı şmanl ık
A.Ş .‘ den h i zm et alınmış ol up ilgili şir ket lerl e her hangi bir
men faat ç at ı şm ası y aşan ma mışt ır .
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7. GENEL KURUL
Şi rk et i mi zd e ,
3 1/ 03 /2 01 5 t arihin de 2 01 4 Y ılı Olağ an G en e l Ku r ul
T op l an t ı sı ve 2 7 /1 0/ 2 01 5 Ta rihind e Ol ağa nü st ü G enel K u r ul T o plant ısı
yap ı l mı şt ı r . T op l an t ı l ar İ lgili me v z uat , Şir ket E sa s sö zl eş me si , ilgili İ ç
Y ön e rg e v e K u r um s al Y ön et im İ lkeleri n e u yg un şe kilde K am u y u
Ay dı n l at ma Pl at f orm u , E GK S , T ürki y e Ti caret Sic ili Ga zet es i, Bilgi
T op l um u Hi zm et l eri S ay fa sı ve Şi rk et İ nt ernet Sa yf asın da z am anında
ve me vz u at a u y g u n şe kilde i lan e dil mişt ir . Ol ağan G en el K ur ul
T op l an t ı sı n a i se , 6 a det fi ziki 2 2 ad et E G KS ara cılığı yla , Ol ağ anü st ü
G en el K u r ul T op l an t ı sına 9 ad et fi ziki v e 7 ad et E GK S ara cıl ığıyl a ,
kat ı l ı m g er çekl eş mi şt ir .
27 /1 0 /2 01 5 Ta ri h i n d e y ap ı lan Olağa n üst ü G enel K u r ul T oplant ı s ı ’nda ;
 Şi rk et i mi z
Ka yı t l ı
Ser ma y e
Ta va nının
30 0 .00 0 .0 0 0 , - T L’ den
50 0 .0 0 0 .0 0 0 ,- T L’ y e y ük selt ilm e si am acı yl a , e sa s s ö zl eş me sini n 7 .
M add esi n de d eği şikli k yapıl ma sı h u s us u o ybi rliği ile kab ul e dil di .
 Şi rk et i mi zi n
b i r y ıl içeri sind e yapa bilec eği bağı ş sı nırının Şi rket
akt i f t op l amı n ı n bin de 7’ si ola rak beli r lenm esi v e Şirk et e ait
i l an l arı n ya yı n l a n ma e sa slarını n ye nid e n beli rlen me si ama cıyl a
E sa s S ö zl e şm en i n 5 . ve 24 . M a dd ele ri nde d eği şiklik yapıl ması
h u s u s u o yb i r l i ği i l e k a bul edildi .
 Şi rk et i mi z B ağı ş v e Y ardı m P olit ika s ının
b el i rl en m esi h u s us u o ybi rliği ile kab ul e dil di :

aşa ğıd aki

ş ek i lde

“Şi r ket i mi z ; E sa s S özl eş me sin e , T ürk Tica re t Kanu n u’n a v e S er m ay e
Pi ya sa sı K ur ul u d üz e nlem ele rine b ağlı ka lınma sı , se rma y e pi y asa sı
me vz u at ı n ı n ört ül ü k azan ç akt a rımı d ü ze nlem ele rine a ykırılı k t eşkil
edi l m em e si , k en di a maç v e k on u s un un a ksat ılma ma sı , ge rekli ö zel
du r um açı kl amal arın ın y apılm ası v e yıl i çinde yapıla n ba ğışl arın
G en el K u r ul ’ da o rt akların bilgi sin e s u nul m a sı şart ı yla ç e şit li
amaçl arl a k ur ul m uş olan k ur u m , v akıf v e dern ekl er ile diğ er ç eşit li
ku r um ve k u r ul uşl ar a bağı ş yapa bilir . Y apılacak ba ğı şların ü st
sı n ı rı n ı n g en el k ur ul t arafın dan b elirl en m esi ge rek me kt e ol up , b u
sı n ı rı a şan t ut ar da bağı ş d ağıt ılam az . Se rm a ye Pi ya sa sı K ur ul u
b ağı ş t ut arı n a üst sı nır g et irm e ye yet kili dir . Anca k , bir yıl iç inde
yap ı l acak b ağı şı n sı nırı , yıllık he sap d ö nemin e g ö re Şir ket akt if
değ eri n i n b i n de ye di sini aş ama z .
B ağı ş v e yar dı ml a ra ilişkin b u p olit ika G enel K ur ul ’ un ona yına
s un ul ur . G en e l ku r ul t arafın dan ona ylan a n polit ika d oğ r ult u s u nda
dön em i çi n d e y ap ılan t üm b ağı ş ve yar dıml arın t ut arı ve
ya rarl an ı cı l a rı i l e p olit ika de ğişikli kle ri hakkın da g en el ku r ul
t op l an t ı sı n da a yrı bir g ünd em m add e si il e o rt aklar a bil gi ve rilir .”
İ l gi l i
t a di l
met i nl eri
ve
G enel
K ur ul
T opl ant ı
T ut an ağı
w w w . va ki fg yo . co m .tr ve w w w .k ap .g o v. tr i nt ernet a dre sl erin de y er
al makt ad ı r . P a y sa hipleri mi z v e o rt akl arımı z t üm Gen el K ur ul
b i l gi l e ri n i n yan ı sı r a sahip old ukl arı haklar a ve b u h akların
kul l a n ı l ma sı n a ai t e s asla rın açıkl andı ğı b ilgiler e şirk et imiz i nt ern et
si t esi n d en
ula şabili rle r .
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8. FAALİYETLERİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ
20 15 Y ı l ı i çi n de Şirk et imiz f aali yet l erini et kile ye cek öne mli bir
deği şi kl i k b ul u n ma m akt adır . Ay r ıca me vz uat h ük üm leri ne a ykı rı
u yg ul amal ar n e den iyl e Şirk et v e Y ön et im Or ganı Ü y ele ri
h akkı n d a u yg ul a na n herh engi bir i da ri ve y a adli y apt ırı m
b ul un ma m a kt adı r .

9. ŞİRKET ALEYHİNE AÇILMIŞ DAVALAR
Şi rk et , 13 M a rt 201 4 t arihinde aldı ğı y ö net im ku r ul u kara rı yl a ,
çı karı l mı ş s er ma ye si ni 10 6 .20 0 .00 0 TL ’ d en 2 12 .4 00 .0 00 T L ’ y e
art ı rma y a ka rar ve rm işt ir . Şir ket ort aklıkl arı ndan M a rma ra M et al
M am ül l e ri A.Ş ., 1 1 Ni san 2 01 4 t ari hind e a çt ığı d ava da ; 6 36 2
sa yı l ı S er ma ye Pi y as ası Kan un u n 1 8 /6 mad de si y olla ma sı i le
61 02 sa yı l ı T T K’nı n 4 4 5 v d . mad del eri ge r eğinc e Şirk et y önet i m
ku r ul un un s er ma y eni n art ırılma sın a ilişkin karar ının ipt ali , d ava lı
şi rk et i n y ön et i m k u rul u k ara rının g eri bırakıl ma sı t alebind e
b ul un m u şt u r . 1 2 M ayı s 20 14 t arihli a ra kar arla M ahk em e kara rı n
y ür üt ül me si n i n g eri b ırakılm ası t al ebinin r eddi ne ka rar ve rmi şt ir .
Dava cı kar arı n r ed di ne ilişki n 3 Ha zir an 2 01 4 t arihind e 1 2 M a y ıs
20 14 t ari h l i kar ara it iraz et mi ş ol up , M a hkem e 2 6 Ar alık 2 01 4
t ari h l i
k ararı yla “Dav acı de ft er ka yıt larını n incel enm e si
h u s u s un un d ur u şma da ka rar ba ğlanm a sına , bilir kişi k ur ul un un
do s ya yı ve rap or u a ra kar arın t ebli ğind e n it ibaren 1 a y için d e
s un m al arı i çi n a ra k ararı n t ebliği ne , d ur u şma nın 25 M a rt 2 0 1 5
gü n ü ya p ı l ma sı n a” k ara r v er mi ş ol up , 25 M art 201 5 ge rç ekle ş en
du r u şma da d os y a bi lirkişi de old uğ u ndan , d os y anın rap o rla v e
rap or s u z m ah ke me y e iad e edil me si i çin bilir kişi he y et in e
t eb l i gat g ön de rilm es ine , da vacı ve kille ri nin d eft e rleri ü zeri nd e
i n cel e me yap ı l ma sı ve bilirki şi h e yet in e bir in şa at m üh en di si
dah i l e di l m e si y ön ü ndeki t al eple rinin d o s ya g eldikt en s o nr a
değ erl en di ri l m ek ü z ere d ur u şm a 1 7 H azir an 2 01 5 t arihin e
b ı rakı l mı şt ı r . 17 Ha zira n 20 15 t arihli dur u ş mad a , ya zı l an
m üz ekk ere y anıt ları nın d os y a ya g elişi nin bekl enm e si i ç i n
du r u şma 4 Kas ı m 20 1 5 t arihin e bır akılmı şt ı r . 4 Ka sı m 2 01 5 t arihl i
du r u şma da , dah a ön ceki a ra k ara r u ya rın ca ya zılan m ü zekk er e
yan ı t l a rı d o s ya ya ul aşa madı ğınd an d u r u şma 1 0 Ş ubat 2 01 6
gü n ün e b ı r akı l mı şt ır . 10 Ş ubat 20 16 t ari hli d ur u ş mad a , alın an
b i l i rki şi rap o r u h ük me yet erli olm adığı ndan ye nid en bilirk iş i
i n cel e me si y apılm a sına , ilgili i ncel em enin 11 M a rt 2 01 6
t ari h i n d e yap ı l ma sın a ve da valının K AP’t aki hi s sel erini n % 5
al t ı n a dü ş me si n d en dol a yı halen ha k sa hipliğinin d ev am e di p
et me di ği n i n i n cel en me sine k ara r v eril mi ş ol u p , d ava t a rihi 8
Hazi ran 2 01 6 g ü n üne bırakıl mı şt ır .
Av u kat t an al ı n an g ö rü ş do ğr ult u s unda , d ava bi r An onim Şi rke t
Y ön et i m K u r ul u Ka r arının İ pt ali Davası olu p dav anın kab ul
edi l m e si
d ur u m u nda ,
Şirk et
ale yhine
t a zminat a
h ük me di l m e ye ceği b ilgisi alın mışt ır .
Kam u ot o ri t el e ri t ar afınd an Şi rket imi z e u ya rı , iht ar ve c ez ai
i şl e m yap ı l ma mışt ır . M ev z uat lar a a ykı r ı herh angi bir i şle m
ol m amı şt ı r .
M ev z uat h ük üml eri n e a ykırı u yg ula mala r ne deni yl e şirk et v e
y ön et i m K u r ul u Ü y el eri hak kında u y g ul anan id a ri v e ya a dli
yap t ı rı ml a r b ul un ma makt adı r .
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10-ŞİRKETİN DOĞRUDAN veya DOLAYLI İŞTİRAKLERİ
PAY ORANINA İLİŞKİN BİLGİLER
Müşterek Yönetime Tabi Ortaklıklar

Faaliyet
konusu

Müteşebbis
ortaklar

Halk GYO-Vakıf GYO
Adi Ortaklığı (“Halk-Vakıf”)

Konut
projesi

Halk GYO A.Ş.

Ha lk - Va kı f
Hal k - V akı f 2 9 Ağ u st o s 2 01 4 t ari hind e im z alanan p r oj e ort aklı ğı
s özl e şm esi yl e a di o r t aklık olara k k u r ulm u ş ol up 1 6 E ki m 20 14
t ari h i n d e faal i y et e geç mişt ir . Ort aklık 1 00 .00 0 T L se rm a ye il e
ku r ul m u ş
ol up ,
k ur ul an
o rt aklığın
am acı ,
Sanca kt epe
İ st an b ul ’da k on u t p r oj esi g elişt ir me kt ir .
B u a maçl a ;
İ st anbul
İ li , Sa ncakt ep e
İ lçesi ,
Sa mandı r a
M ah al l e si , Kara pına r
M evkiin de
b ul una n
ve
t ap ud a
G 22 A0 5 CI C- 2 A- 2 D paft a , 80 85 a da , 3 6 ve 3 7 par sel ler de
kayı t l ı 98 .1 2 7 ,7 4 m2 ’lik k on ut i marlı ar s a da p r oj e g elişt ir m ek
ü ze re a di ort akl ı k ka psa mınd a m ülki y et in % 50 si V AKI F GY O A. Ş .
%5 O si H AL K GY O A.Ş . ol acak şekil d e 1 1 0 .0 00 .0 00 , - T L+ KDV
b ed el l e sat ı n al ı n mışt ır .
Ta şı n m azı n b a ğl ı old uğ u i lçe ol an Sanc ak t epe , s on d ö ne mler d e
yap ı l an ul a şt ı r ma v e m et ro yat ırıml arı ile birli kt e İ st anb ul ’ un
gel i şm e o dakl a rınd a n biri haline g elmi şt ir . B u seb epl e bü y ü k v e
mark al ı ko n ut proj el erinin ( Ring s İ st anb ul , E v ora P ark , Sin p aş
La g ün , Fi yaka E v leri , Keleb ekia Pr emi u m v .b ) b u ilçe de yapıl ır
ol m ası
b öl geni n
pot an si yelini n
ve
geli şi minin
ya t ırım
fi rm al arı n ca da a y nı dü ş ünc e yle b elirl en diğini g ö st er mekt e di r .
Ar s a ü zeri n d e g eli şt irilec ek ola n k on ut pro je si i çin m üt aahi t
fi rm a b el i rl e n mi ş , t üm i zinl er al ınmı ş , inş aai ç alış m a la r
b aşl at ı l mı şt ı r . Ay rıc a , s at ış ofi si ol uş t ur ulm u ş ol up p r oj e
ü ze ri n d en dai r e sat ı şl arı de vam et m ekt edi r .

11-ŞİRKETİN ÖZEL DENETİME ve KAMU DENETİMİNE AİT BİLGİLER
Şi rk et i mi z V akı fba nk İ şt iraki ol ma sı se bebi yl e ç eşit li za manla rd a
V akı fb an k’ı n İ ç Den et im v e K ont r ol B aş kanlığı Den et çile ri il e
Te ft i ş K ur ul u B aş ka nlığı M üf et t işleri t arafı ndan de net iml er
gö rm ekt edi r . Şi rk et imizin ya yı mla mış ol du ğ u 6 a ylık v e yı l lık
Fi n an sal
Rap orl ar
Bağı m sız
D enet i m
Şirk et i
t ara fın d an
i n cel e n mi ş ve g ör ü ş veril mi şt ir .

12- ŞİRKETİN GRUP ŞİRKETİ OLMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Şi rk et i
za rar a
uğr at abilec ek ,
alın an
k a ç ı n ı l a n b i r ön l e m b ul un m a m a k t a d ı r .

ve ya

alın ma sınd an

M al i t ab l ol a rda det ayl arı b ul un an t icar i ve h uk uki i şl eml eri n
t amamı p i y as a ra yi çleri b az alına rak Şirk et imi z m en faat le ri
do ğr ul t us u n da
y a pılmışt ır .
Ki rala ma
işle m le ri
Bağı m sız
Ga y ri m en k ul
De ğe rlem e
şir ket le rince
y apılan
rap o rla r
do ğr ul t us u n da , t ica ri fa ali yet le ri ol u şt ur an mal ve hiz m et
al ı ml ar ı t ekl i f a l ınar ak ge rçe kle şt irilmi şt ir . Şi rket imi z h alka aç ık
Şi rk et ol ma sı s ebeb iyl e S er ma ye Pi ya s ası K u r ul u T ebliğ v e
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esa sl a rı n a g ör e har eket et mekt e dir . Şi rket imi z ara v e a n a
dön em l er i t i b a ri il e Bağı msı z D en et im fir ma sınca finan sal
den et i md en g eç me kt edir . Ba ğım sı z d en et im r ap orla rınd a y er
al an i l i şki l i k ur ul u şlar ile yapıl an i şl eml er a yrı nt ıları il e bi rlikt e al t ı
ay da b i r , a y rı ca
ara d ö ne mler de Şi r ket imi zce kam u o y un a
açı kl an makt adı r .

13. KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şi rk et e sa s s ö zl eş me s i ile birli kt e , T ürk Ti c aret K an un u , S er ma y e
Pi ya sa sı M ev z uat ı , Se rma y e Pi ya sa sı K ur ul u d ü zenl em ele ri , v er gi
ya sal arı ve di ğe r ya s al me v z uat h ük üml er i dikkat e alınar ak ka r
dağı t ı m ka rarl arını b elirle y en Şirk et imiz “ Kar Da ğıt ım P olit ika sı “
aşa ğı dak i şeki l de bel irlen mişt ir :
1 ) Y ön et i m K ur ul u k ar dağıt ım k ara rınd a ; S PK me vz u at ı , pi ya sa
ko ş ul l arı n ı v e Şirk et amaçl arını dikkat e alarak G en el K u r ul ’a
ön eri l e rd e b ul un ur . Buna g ö re kar dağıt ımınd a Şi rke t in
b ü y ü me si i çi n y apıl ması ge rek en yat ırı mlar il e b u yat ırı ml arın
fi n an sm an ı ara sın da ki deng enin k or u nm asına dikkat edil er e k
Şi rk et i n ö zs er ma y e or anı , s ü rd ü r ülebili r b ü y üm e hı zı , pi ya sa
değ eri , n a ki t akı ml arı ve karlılı k d u r u m u dik kat e alınm a k
s ur et i yl e %1 0 o ranı nda be del si z hi ss e sen edi ve /v e ya n a kit
ol a rak da ğı t ı l ma sının G en el K ur ul ’a t ek lif edilm e si es ast ır .
2 ) Dağı t ı m kar arı , G enel K ur ul T oplant ı sı 'nda on a ylan ma sı
h al i n d e y ür ü rl üğe gi rer v e alına n ka ra rl ar a ynı g ün Ka m u y u
Ay dı n l at ma Pl at f orm u ara cılığı yla ka m u y a bildi rilir .
3 ) Şi rk et t arafı n dan çık arılaca k his s e s enet l erinin hi s se b aşı na
dü ş en k ar p a yı t üm pay sahipl erin e eşit ola rak da ğıt ılır . Şi rke t
y ür ü rl ükt eki me vz u at hük ü mle rine u yg u n ola rak ka r pa yı av an sı
dağı t ma yı d eğ erl end irebili r .
4 ) Kar da ğı t ı mı y apı lmadı ğı t ak dird e n e den da ğıt ılmadı ğı v e
dağı t ı l am a yan ka rın ne red e k ullanıl dığı nı Y ön et im K ur ul u p ay
sah i p l eri n i n b i l gisin e s una r .
5 ) Kar d ağı t ı ml arın da Şi rket e sas s ö zle şm e sine , S er ma y e
Pi ya sa sı Kan un u ’n a , Se rm a ye Pi ya sas ı Ku r ul u’n u n t ebli ğ
h ük ü ml e ri n e v e T ür k T icaret Kan u n u’n a u y ul ur .

14. DİĞER KONULAR
Şi rk et i n yı l i çi n d e ya pmış old u ğ u bağı ş v e y ardı mla r ile s o s y al
s or um l ul uk
p r oj el eri çer çe ve sin de
yapıl an
ha rca mal ar
b ul un ma makt adı r .
Tra n s fe r fi y at l andır m ası ve ört ül ü k az an ç t rans fe ri k on u s un a
gi ren h e rh an gi bir kon u da ya sal me vz u at ın dış ında kal an
u yg ul ama yap ı l mam ışt ır . Şi rket imi zin ken di adı na ikt is ap et t iği
h i s se s en e di b ul un m amakt adı r .
G eçmi ş
d ön eml erd e
kam u o y u
ile
payl aş mı ş
ol d uğ um u z
h ed e fl er k on u s und a çalış mala rımı z hal en deva m et m ekt e ol u p
açı kl am ı ş ol d u ğ um u z İ st anb ul Ul usl ara r ası Finan s M e rke zin de
y er al acak T .V akıfl a r Bank ası T . A.O . G e nel M üd ü rl üğ ü Hi z m et
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B i n ası i l e i l gi l i bilg iler ,
b i l gi l e ri n e s un u l m u şt ur .

rap o r um u z

iç e risin de

o rt akları mı zı n

Şi rk et i mi zc e b u dö nem için de çık arıl mış ser ma y e pi ya s ası
aracı
b ul un ma m akt adır .
Şirk et imi zin
g er çekl eşt ir di ği
p ro jel er de
h er han gi
bir
t eş vikt en
y ara rlanıl mamı şt ı r .
Şi rk et i mi zi n p ort fö y ü n de ye r ala n 5 a det ki ralana bilir t a şınma zı n
t amamı ki r ada b ul u nmakt adı r . %1 00 Ka pasit e
k ullanı mı ile
faal i y et l eri n i s ür d ür e n Şir ket imi z , ki ra ge lirleri ni d ü zenli ol ara k
t ah si l et mekt e di r . B o rca bat ıklık d ur um u bul un ma m a kt adı r .

15. 2015 YILI YÖNETİM KURULU BAĞLILIK RAPORU SONUCU
Şi rk et i mi zi n , 2 01 5 yılı içeri sind e , haki m şir k et v e ba ğlı şir ket le r il e
yap t ı ğı
t üm
h uk u ki
işleml er
e m sall erin e
u y g un
ola r ak
ger çekl eş mi şt i r . B u h uk uki işl eml er yapıld ığı an da Şir ket imi zc e
b i l i n en h âl v e ş art la ra g ör e , he r bir h uk uki i şle md e u y g un b ir
kar şı edi m sağl anm ışt ır . Şi rk et i z ara ra uğ rat abil ece k , alına n
ve ya al ı n ma sı n d an kaçınılan bi r önl em bul unm ama kt adır . Bu
n ed en l e de f aali yet d öne mi içi nde g r up içi i şle mle r s eb ebi yl e
Şi rk et i mi zi n u ğra dığı mad di zar ar / ka yı p , hâkim şi rket t a rafı nd an
den kl eşt i r me y e
k o nu
işl em
v e ya
Şirk et imi zin
sa ğla dı ğı
men faat l e re i l i şkin o larak bir ba ğlı şi rket e eş de ğe rde bi r kar şı
i st em h akkı b ul un ma makt adı r .
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III-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim
İlkelerine uyum için azami özeni göstermektedir. Kurumsal Yönetim Komitesi, bu
konudaki çalışmalarını SPK düzenlemeleri çerçevesinde sürdürmektedir.
Bu kapsamda Şirketimiz, bütün yasal düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun kamuya açıklanmış olan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ni benimsemekte,
ayrıca yatırımcıların, ortakların ve firma ile ilgili olan bütün grupların çıkarlarına en
iyi hizmeti vermek için, iyileştirmeye açık alanların sürekli olarak tespitini
yapmakta ve yürürlüğe konan yeni uygulamalar ile Şirket kurumsal yönetim
sistemini sürekli olarak iyileştirmektedir.
a) Uygulanması Zorunlu Olan İlkeler:
II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim
ilkelerinden 4.3.6. numaralı ilke uyarınca yapılacaklara ilişkin aynı tebliğin 6.
Maddesinin ikinci bendi gereği Şirketimiz için zorunluluk bulunmamaktadır.
4.3.6. numaralı ilkenin (ç) ve (g) bentlerindeki kısmi uyumsuzluk için ilgili
Tebliğin 6. maddesinin ikinci bendi gereği Sermaye Piyasası Kurulu’nun uygun
görüşü alınmıştır.
ŞIrketimiz, bu istisna dışında uyulması gereken zorunlu ilkelerin tamanına
uyum sağlamıştır.
b) Uygulanması Zorunlu Olmayan İlkeler:
Aşağıda sayılan ilkeler uygulanması zorunlu olmadığından henüz
uygulanmamakta olup uygulanması konusunda çalışmalar devam
etmektedir. Zorunlu olmayan ilkelerin uygulanmaması sebebiyle herhangi bir
çıkar çatışması meydana gelmemiştir. Aşağıda sayılmayan ilkeler
uygulanmaktadır.
2.1.4. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da
yararlanması açısından Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde
ayrıca ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanır.
4.3.9. Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için % 25’ten az olmamak
kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak
için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda
sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü
Şirkette Yatırımcı İlişkileri Bölümü yer almaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü dönem
içerisinde ana görevleri olan,
a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere
ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine
sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili
mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak
yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
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ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil
olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin
yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek konularında gerekli çalışmaları
gerçekleştirmiştir.
Şirketimiz bu dönemde, 31 Mart 2015 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı
gerçekleştirmiştir. Olağan Genel Kurul’a EGK sistemi aracılığıyla 22 kişi, fiziki olarak
ta 6 kişi katılmış ve Genel Kurul herhangi bir sorun yaşanmaksızın tamamlanmıştır.
Ayrca 27 Ekim 2015 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı
gerçekleştirmiştir. Olağanüstü Genel Kurul’a EGK sistemi aracılığıyla 7 kişi, fiziki
olarak ta 9 kişi katılmış ve Genel Kurul sorunsuz olarak tamamlanmıştır.
Dönem içerisinde Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne 39 yatırımcı telefon ile, 9
yatırımcı ise e-posta ile başvuruda bulunmuş bunlara en hızlı şekilde cevap
verilmiştir.
Şirket Yönetim Kurulu, Pay Sahipleri ile şirket arasında yaşanabilecek
anlaşmazlıkların giderilmesinde öncü rol oynamaktadır. Anlaşmazlıklar
durumunda Yatırımcı İlişkileri Birimi, konuyu değerlendirerek, Şirket Yöneticilerinin
bilgisine sunar.
Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi/
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

:Ebru BOZDOĞANGİL

Lisans Bilgileri
E-Posta
Tel
Fax

:Düzey 3 Lisansı (205195)
Kurumsal Yönetim D. Lisansı (700830)
:kurumsal@vakifgyo.com.tr
:(216) 527 66 66
:(216) 527 64 96

Yatırımcı İlişkileri Uzmanı

: Yalçın TUTKAÇ

Lisans Bilgileri

:Düzey 3 Lisansı (203073),
Kurumsal Yönetim D. Lisansı (700500)
:kurumsal@vakifgyo.com.tr
:(216) 527 66 66
:(216) 527 64 96

E-Posta
Tel
Fax

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Şirketimize Pay Sahiplerinden gelen bilgi talepleri, ilgili mevzuat hükümleri ve
Şirketimiz Bilgilendirme Politikası kapsamında
değerlendirilmekte ve
cevaplandırılmaktadır.
Şirketimizin www.vakifgyo.com.tr adresli internet sitesi pay sahipliği haklarının
kullanımını kolaylaştıracak biçimde ve etkin şekilde kullanılmakta, formatı SPK
tarafından hazırlanan “Sürekli Bilgilendirme Formu” dönemsel olarak
güncellenmekte, ara dönemde meydana gelebilecek ve kamuya açıklanmış
önemli hususlar kamuya açıklanmasını takiben internet sitemizde yer
almaktadır. Şirket Esas Sözleşmesinde Özel Denetçi talebi düzenlenmiştir.
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Özel denetçi atanması talebi Türk Ticaret Kanunu Madde 438 ve 439 hükümleri
çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu dönemde Şirketimizden Özel Denetçi
talebi olmamıştır.
4. Genel Kurul Toplantıları
Bu dönem içinde 31 Mart 2015 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı ve 27
Ekim 2015 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Genel
Kurullarda alınan kararlara ilişkin toplantı tutanakları Şirket internet sitesinde
yayınlanmakta olup www.vakifgyo.com.tr adresinden
ulaşılabilir. Genel
Kurullarda toplantının yapılabilmesi için gerekli nisap sağlanmıştır. Genel
Kurullara Azlık paylardan da katılım gerçekleşmiştir. Genel Kurullara EGK sistemi
aracılığıyla elektronik ortamda da katılım gerçekleşmiştir. Genel Kurullara
katılmak isteyen pay sahiplerinin katılımını sağlayacak tedbirler alınmıştır. Genel
Kurullar, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket
internet sitesinin yanı sıra Elektronik Genel Kurul Sistemi aracılığıyla da kamuya
duyurulmuştur. Genel kurullar öncesi Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim
Raporu kurucu ortaklara gönderilmiş ve şirket merkezinde diğer pay sahiplerinin
bilgisine hazır tutulmuştur. Ayrıca internet sitemizde de incelemeye sunulmuştur.
Genel Kurula medyadan katılım olmamıştır. Dönem içinde bağış
yapılmadığından ayrı bir gündem maddesi ile bilgi verilmemiştir. Genel
Kurulların sonucuna ilişkin duyurular, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Kamuyu
Aydınlatma Platformu, Şirket internet sitesi ve EGKS sisteminde yayınlanmıştır.
Genel Kurullarda Pay Sahipleri tarafından gündeme madde konulması
önerilmemiştir. 27 Ekim 2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda bir bireysel Pay
Sahibinden Şirketimiz hisse senedi fiyatı ile ilgili soru gelmiş, 6.11.2015 tarihinde
yazılan bir yazıyla cevap verilmiştir. İlgili yazı Şirket internet sitemizde
yayınlanmakta olup www.vakifgyo.com.tr adresinden ulaşılabilir. 27 Ekim 2015
tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Şirket Bağış ve Yardım Politikası
onaylanmıştır. Söz konusu politika Şirket internet sitesinde yayınlanmakta olup
www.vakifgyo.com.tr adresinden ulaşılabilir.
5. Oy Hakları ve Azlık Hakları
Şirketimiz esas sözleşmesinde “Genel Kurul toplantılarında her pay sahibinin bir
oy hakkı vardır. Ancak Yönetim Kurulu üye seçiminde A Grubu her bir pay,
sahibine 15 (Onbeş) oy hakkı, B Grubu her bir pay, sahibine 1 (Bir) oy hakkı
verir.” hükmü bulunmaktadır. Dönem içinde yapılan Genel Kurullara azlık pay
sahiplerinden de katılım gerçekleşmiştir. Azlık payların Yönetim Kurulunda
temsilcisi bulunmamaktadır. Genel Kurullarda birikimli oy yöntemine yer
verilmemiştir.
6. Kar Payı Hakkı
Şirketin karına katılım konusunda bir imtiyaz yoktur. Kar dağıtımı, tabi olunulan
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Şirket Ana
Sözleşmesinin ilgili maddeleri, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası ve benzeri
mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
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Şirket, yatırımcılarının hisse senedi getirileri yanında kar paylarından da gelir
elde etmelerini teminen, Şirketin yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapısı
göz önünde bulundurularak bir kar dağıtım politikası belirlemiş ve bu politika
Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca Şirket’in internet
sayfasında ve faaliyet raporlarında da yer almaktadır.
Önceki yıla ait karların dağıtımı ve yıllık kar payı ödemesi, her yıl Yönetim Kurulu
tarafından Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yapılacak bir teklife tabidir.
Yönetim Kurulu; eğer gerçekleşmişse, kar payı dağıtımını teklif edip
etmeyeceğine karar verebilir ve Genel Kurul, bu öneriyi kabul veya
reddedebilir.
Yönetim Kurulu, Genel Kurulda kar payı dağıtmamayı teklif ederse, bu tür bir
teklifin dayanağını pay sahiplerine açıklar ve yıllık raporda yayımlar.
Şirketimizin ortaklarına dağıtacağı karpayı miktarı, mali tablolar esas alınarak
dağıtılabilir kar üzerinden hesaplanmaktadır. İlgili hesap dönemi için
dağıtılacak kar payı, tabi olunulan mevzuat ve Şirket Kar Dağıtım Politikası
hükümlerine uygun olarak belirlenecektir.
7. Payların Devri
Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hüküm bulunmamakta ayrıca;
“A grubu hisse senetleri nama yazılı olup devri kısıtlanamaz.” hükmü yer
almaktadır.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirketimiz Bilgilendirme Politikası internet sitesinde yayınlanmakta olup,
www.vakifgyo.com.tr
adresinden ulaşılabilir. Bilgilendirme Politikasının
yürütülmesi, Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumluluğundadır. Açıklamalar imza
yetkisine haiz iki yönetici tarafından yapılır. Bu yöneticiler denetimden sorumlu
komite ve kurumsal yönetim komitesi ile yakın iş birliği içerisinde bu
sorumluluklarını ifa ederler.
Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu kişi münhasıran kamuyu aydınlatma ile ilgili her
türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. Ayrıca yatırımcılar,
finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimler Yatırımcı İlişkileri
Bölümü’ne yönlendirilir.
Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş (Şirket) “Bilgilendirme Politikası” kurumsal
yönetimin şeffaflık ana ilkesi doğrultusunda pay ve menfaat sahiplerine,
Şirket’in hak ve yararını da gözetecek şekilde ve ticari sır veya Şirket’in rekabet
gücünü engelleyecek nitelikte olmayan bilgileri zamanında, eksiksiz,
anlaşılabilir ve kolay erişilebilir şekilde açıklamayı esas almaktadır.
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Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklama öncesinde belirli yatırımcılara veya ilgili
taraflara duyurulmaz. Faaliyetleri nedeniyle Şirket ile ilgili gizli bilgilere
erişebilecek durumda olan bağımsız denetim kuruluşu, danışmanlık hizmeti
veren kişi ve kuruluşlar, derecelendirme kuruluşları, sendikalar gibi kurumlar bu
kuralın istisnasını oluşturur. Bu durumda, bilgiye ulaşanlar, söz konusu bilgiyi
Sermaye Piyasası Mevzuatı, ticari sır prensibi ve etik kurallar çerçevesinde gizli
tutarlar.
Şeffaflık ilkesine uygun olarak, uygulanan muhasebe politikaları ve faaliyet
sonuçları gerçeğe uygun şekilde kamuya açıklanır.
MEVZUAT GEREĞİ YAPILACAK BİLDİRİMLER
Pay senetleri Borsa İstanbul A.Ş.’de (BİAŞ) işlem gören bir şirket olarak “kamuyu
aydınlatma” yükümlülüğü çerçevesinde, pay senetlerinin piyasa değerinde
değişiklik yapabilecek veya yatırımcıların yatırım kararı almalarında etkisi
olabilecek önemli olay ve gelişmeler oluştuğunda kamunun zamanında,
yeterli ve sürekli aydınlatılması hususları çerçevesinde, BİAŞ’a ve Sermaye
Piyasası Kurulu’na (SPK) aşağıda belirtilen mevzuat ile belirlendiği şekilde bilgi
vermeyi ve özel durum açıklamaları göndermeyi “Bilgilendirme Politikası”nın
ana ilkesi olarak kabul etmektedir.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun
 II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği”
 II-14.1 Sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği”
 III-48.1 Sayılı “Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” Ve
“Borsa İstanbul A.Ş. Kotasyon Yönetmeliği” nin 29. Maddesi gereği
yapılacak bildirimler, raporlar ve tablolar.
MEVZUAT GEREĞİ
DUYURULAR

YAPILACAK

BİLDİRİMLER

HARİCİNDEKİ

AÇIKLAMA

VE

Şirket yine mevzuatla belirlenen kural ve sınırlamalara bağlı kalmak koşuluyla;
mevcut portföyü veya geliştirmekte olduğu projeler ile ilgili satış, kiralama
benzeri pazarlama faaliyetleri ile ilgili reklam ve ilan verebilir, basın toplantısı,
kamuya açık toplantı, fuar ve benzeri organizasyonlar düzenleyebilir ve/veya
katılabilir.
Şirket tarafından oluşturulan “Kar Dağıtım Politikası”, “Etik İlkeler” ve benzeri
politikalar kamuya açıklanır.
BASIN İLE İLİŞKİLER
Şirketimiz basından gelen her türlü röpörtaj talebi, açıklama, soru ve materyal
isteklerini yazılı olarak kabul eder ve cevaplandırır. Düzenlenecek basın
toplantıları yine yazılı olarak basın kuruluşlarına duyurulur.
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KAMUYA AÇIK TOPLANTILAR
Şirket karlılığını önemli ölçüde etkileyebilecek olan; geliştirdiği projeler ile ilgili
satış, kiralama benzeri pazarlama faaliyetleri dahilinde ilan veya davet
usulüyle kamuya açık toplantılar ve benzeri organizasyonlar düzenleyebilir.
SORULARIN YANITLANMASI
Şirketimize pay sahipleri, menfaat sahipleri, yatırımcılar, finansal analistler ve ya
basından gelen soru, açıklama ve materyal istekleri “Yatırımcı İlişkileri Bölümü”
tarafından yazılı olarak kabul edilir, mevzuata uygunluk çerçevesinde
değerlendirilir ve yine yazılı olarak cevaplandırılır.
YÖNTEM VE ZAMAN
Mevzuat gereği yapılacak bildirimler şirket birimlerinin görev ve yetkileri
paralelinde, Şirketçe belirlendiği şekilde yapılır. Pay sahipliği haklarının kullanımı
konusunda faaliyet göstermek üzere kurulan “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” kamuyu
aydınlatma ile ilgili hususları izlemekle yükümlüdür. Yatırımcılar, finansal
analistler ve basın mensupları ile benzeri kesimlerden gelen talepler bu birime
yönlendirilir.
ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI
Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 80 adet özel durum açıklaması
yapılmıştır. Bu özel durum açıklamaları sonrasında SPK ve/veya BİAŞ tarafından
ek açıklama talebi olmamıştır. Özel durum açıklamalarının zamanında
yapılmaması nedeniyle SPK tarafından uygulanan herhangi bir yaptırım
bulunmamaktadır.
9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin www.vakifgyo.com.tr adresinde şirket internet sitesi bulunmaktadır.
İnternet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca bulunması gereken
bilgilere de yer verilmiştir.
İnternet sitesinde yer alan bilgiler sadece Türkçe olarak hazırlanmıştır. Şirket
internet sitesinin İngilizce olarak da yayınlanması konusunda çalışmalarımız
devam etmektedir.
10. Faaliyet Raporu
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan
bilgilere yer verilmektedir.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin ilgili bölümlerinde
belirtildiği üzere, Şirket faaliyetlerinin, kamuyu aydınlatma ilkeleri çerçevesinde
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dürüst, güvenilir ve kamuya açık olması da, menfaat sahiplerinin şirketin
durumu hakkında bilgilenmelerini temin eder. Bu anlamda şirketimiz faaliyetleri
ile ilgili tüm önemli gelişmeleri ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya
duyurmaktadır. Şirketimiz menfaat sahiplerinin haklarının korunduğu ilgili
mevzuat hükümlerine uymaya ve Şirket sermayesinin korunmasına azami özen
göstermektedir. Menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan
uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi ya da Denetimden
sorumlu Komite’ye iletilmesini sağlamak icin gerekli mekanizmalar
oluşturulmuştur.
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Pay sahipleri dışında kalan menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda
bir model oluşturulmamıştır. İsteyen her pay sahibinin hem fiziki hem EGK
aracılığıyla Şirket Genel Kurullarına katılarak oy kullanma hakkı bulunmaktadır.
Bunun dışında Şirket Yönetimi konusunda menfaat sahiplerinin görüşleri
alınmamaktadır.
13. İnsan Kaynakları Politikası
Şirketin İnsan Kaynakları Politikası Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş “Şirket
Görev, Yetki, Sorumluluk İlkeleri Personel Stratejsi” ile belirlenmiş olup, Şirketin
personel sayısının azlığı nedeniyle çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci
atanmamıştır. Çalışanlardan, ayrımcılık ile ilgili gelen herhangi bir şikâyet
bulunmamaktadır. Şirket personelinin görev tanımları, dağılımları, performans
ve ödüllendirme kriterleri çalışanlara duyurulmuştur.
14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Şirketimiz Etik Kuralları Şirket internet sitesinde ayrı bir başlık altında yer
almaktadır. Dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine
açılan dava ve faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme raporları
bulunmamaktadır. Şirketimizin vizyonunda yatırımlarını en iyi şekilde
değerlendirmek oldugu kadar, bulundukları çevrelere modern şehircilik
alanında dışsal fayda sağlamak ta yer almaktadır.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
7. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
YÖNETİM KURULU ve GENEL MÜDÜR
Başkan
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Bağımsız Üye

Sabahattin BİRDAL
Halim KANATCI
Osman DEMREN
Mehmet Emin KARAAĞAÇ
Mehmet MURAT
Muhsin SOYLU
Hakan TAŞÇI
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Bağımsız Üye
Üye
Üye
Üye
Genel Müdür

Deniz YILMAZ
Ali ÇALIŞ
Oğuz KÖSE
Uğur İNAN
A.Şükrü KOÇ

Yönetim Kurulu, tamamı icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.
A.Şükrü KOÇ
Yönetim Kurulu Üyeleri Mesleki Deneyim:
Sabahattin BİRDAL
Yönetim Kurulu Başkanı
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme-Maliye Bölümü’nden mezun olan
Sabahattin BİRDAL, meslek hayatına T. Vakıflar Bankası T.A.O.’da Müfettiş Yardımcısı
olarak başlamıştır. Aynı bankada Müfettiş ve Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş
Faisal Finans Kurumu Banka Hizmetleri Müdürü, Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu’nda
Şube, Birim Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Nisan 2004Mart 2008 tarihleri arasında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcılığı ve Mart 2008-Ekim
2010 tarihleri arasında T.Vakıflar Bankası T.A.O.’da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde
bulunmuştur. 27.10.2010 tarihinden itibaren T. Halk Bankası A.Ş.’de Yönetim Kurulu
Üyesi olarak görev yapan Birdal, 31.03.2014 tarihinde T.Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim
Kurulu Üyeliğine seçilmiş ve aynı zamanda Denetim Komitesi Üyesidir. Şirketimizde
30.04.2014 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyeliği’ni sürdürmektedir. Yönetim Kurulu
Üyesi olarak seçilmesi, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket
faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.

Halim KANATCI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İstanbul İTİA İşletme Bölümü’nden mezun olan Halim Kanatcı, Garanti Bankası’nda 13
yılı yönetici olmak üzere 24 yıl, Finansbank ve Toprakbank’ta da 3 yıl Şube Müdürü
olarak görev yapmıştır. İstanbul Marmara Eğitim Sağlık Kurumları A.Ş.’de Genel Müdür
ve T.C. Maltepe Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti üyeliği görevlerinden sonra
İstanbul/Maltepe Belediyesi’nde 2004-2009 yılları arasında Başkan Yardımcılığı görevini
de üstlenen Halim Kanatcı, 28.04.2009 tarihinde Başbakanlık Makamı tarafından T.
Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Aynı zamanda T.
Vakıflar Bankası T.A.O. Kredi Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesidir.
31.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ile Şirketimizde Yönetim Kurulu
Üyeliğine seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim
Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum
oluşturmamaktadır.
Osman DEMREN
Yönetim Kurulu Üyesi (Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi)
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan
Osman Demren, 1991-1996 Yılları arasında T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel
Müdürlüğü’nde Muhasebe Denetmeni olarak görev yapmıştır. 1996 yılında T.Vakıflar
Bankası T.A.O.’da Müfettiş Yrd. olarak göreve başlamıştır. Sırasıyla, Müfettişlik,
Çukurova Bölge Müdürlüğü’nde Müdür Yardımcılığı, çeşitli şubelerde Şube Müdürlüğü
görevlerinde bulunduktan sonra 2010-2011 yıllarında İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü
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yapmış ve 2011 yılında Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Şirketimizde
31.07.2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Şirketimiz
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesidir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir
olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Mehmet Emin KARAAĞAÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
1986 Yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Mehmet Emin
KARAAĞAÇ, halen T. Vakıflar Bankası T.A.O.’da Genel Müdür Yardımcısı olarak
göreve devam etmektedir. Şirketimizde 27.11.2012 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu
Üyeliği görevini sürdürmektedir. Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesidir.
Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği,
Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Mehmet MURAT
Yönetim Kurulu Üyesi
1985 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümünden mezun olup, Gazi Üniversitesi
Sos. Bil. Enst. Muhasebe Finansman Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Tarım
Kredileri Kooperatiflerinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Etibank Genel
Müdürlüğü’nde Müfettiş Yardımcılığı, Müfettiş, Baş Müfettiş, Personel Müdürü, Emlak
Bankası Baş Müfettişliği, Şube Müdürlüğü, Bölge Baş Müdürlüğü, Konut
Müsteşarlığı’nda Teftiş Kurul Başkanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nda Teftiş Kurul
Başkanlığı, 2007 den bu güne TOKİ Başkan Yardımcılığı, görevlerinde bulunmuş olup
halen TOKİ Başkan Danışmanı olarak görevine devam etmektedir. 28.03.2012
tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Yönetim
Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket
faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Muhsin SOYLU
Yönetim Kurulu Üyesi
1975 yılında Malatya İli Merkez İlçe’de doğmuştur. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.
Mezun olduğu 1996 yılında iş hayatına özel sektörde başlamış, 2004 yılından bugüne
TOKİ’de göreve yapmaktadır. İhale Komisyon Başkanlığı ve Daire Başkanlığı gibi
görevlerde bulunmuş olup, hali hazırda TOKİ Başkan Danışmanı görevini ifa
etmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır. 31.03.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel
Kurul ile Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini
etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Hakan TAŞCI
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız),(Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri Bşk.)
1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi‘nden mezun olarak özel
sektörle başlayan iş hayatı; öğretim görevliliği, belediye meclis üyeliği ve 22. Dönem
Manisa Milletvekilliği görevleriyle devam etmiştir. Halen Bakan Danışmanlığı
yapmaktadır. Şirketimizde 01.05.2008 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyeliği yapmaktadır. Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi
Başkanıdır. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum
oluşturmamaktadır.
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Deniz YILMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız),(Riskin Erken Saptanması Komitesi Bşk.,Denetim
Komitesi Üyesi)
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 2001 yılında
mezun olan Deniz YILMAZ, 2010-2012 yılları arasında North Carolina State
Üniversitesi’nde Ekonomi alanında Yüksek Lisans yapmıştır. 2002-2007 Yılları arasında
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nda Kontrolör olarak başladığı görevine, 2008-2014
yılları arasında Hazine Müsteşarlığı İç Denetçisi olarak devam etmiştir. Eylül 2014
tarihinde getirildiği Başbakan Yardımcılığı Danışmanlığı ve Nisan 2015 tarihinde
atandığı Kamu Sermayeli İşletmeler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı görevlerini
halen yürütmektedir. İç denetim konusunda birçok eğitime katılmış ve eğitimler vermiş
olup, uluslararası geçerliliği olan Sertifikalı Kamu Denetçisi (CGAP) sertifikasına sahiptir.
Şirketimizde 01.08.2015 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olup aynı
zamanda Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesidir.
Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği,
Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.
Ali ÇALIŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümünden mezun olan Ali ÇALIŞ, 1996 yılında
Vakıfbank Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yrd. olarak başladığı iş hayatında
sırasıyla, Teftiş Kurulunda Müfettişlik, Sirkeci, Gebze ve Şişli Şubelerinde Müdürlük ve son
olarakta Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinin akabinde Destek Hizmetleri
Başkanlığında Başkan olarak görev yapmaktadır. 27.11.2012 tarihinden itibaren
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak
seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini
etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.

Oğuz KÖSE
Yönetim Kurulu Üyesi
1995 Yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği
Bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduğu yıl özel sektörde iş hayatına başlayan
Oğuz KÖSE, halen T.Vakıflar Bankası T.A.O. İnşaat İşleri Müdürlüğü görevine devam
etmektedir. 22.10.2013 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Yönetim
Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket
faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır.

Uğur İNAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama bölümünde
lisans, aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü, Şehir Planlama bölümünde yüksek
lisans eğitimini 1996 yılında tamamladı. Meslek hayatına bir süre üniversitenin
döner sermaye işletmesi kapsamında planlama işlerinde çalışarak başladıktan
sonra, 1994 yılında girdiği İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama
Müdürlüğünde meslek hayatını devam ettirdi. İstanbul B.Ş. Belediyesi planlama
birimlerinde Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak 13 seneyi aşkın idarecilik
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görevlerinde bulundu. 2014 yılından itibaren Başbakanlık Toplu Konut İdaresi
Başkanlığında görev aldı. Halen İmar Planlama ve Kentsel Yenileme Dairesi
Başkanlığı görevini sürdüren İNAN, 31.03.2015 tarihinden itibaren Şirketimiz Yönetim
Kurulu Üyesidir. Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi, SPK`nın Kurumsal Yönetim
Tebliği (II-17.1) gereği, Şirket faaliyetlerini etkileyecek herhangi bir olumsuz durum
oluşturmamaktadır.
A.Şükrü KOÇ
Genel Müdür
1979 yılında A.D.M.M.A.‘dan mezun olan A.Şükrü KOÇ, 1975 yılında Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’nda memur olarak çalışma hayatına başlamış, 1976-2000 yılları arasında
T.Vakıflar Bankası T.A.O.`da sırasıyla Memur, Müdür Yrd. Birim Md. görevlerinde
bulunmuştur. 2001 Yılında Atakule GYO A.Ş.’ye Genel Müdür Yardımcısı olarak görev
alan A.Şükrü KOÇ 2005 yılında Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye Genel
Müdür Yrd. Olarak atanmış ve 2010 yılından bu yana da Şirketimiz Genel Müdürlük
görevini yürütmektedir.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket dışında başka görev veya görevler alması
sınırlandırılmamış olup Türk Ticaret Kanunu’nun 396. Rekabet yasağı ile ilgili
hükümlerine uyulmaktadır. Üyelerden hiçbiri icrada görevli değildir.
Yönetim Kurulumuzda iki bağımsız üye bulunmaktadır. Aday Gösterme Komitesi iki
bağımsız üyeyi ve bu üyeler hakkında bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına
ilişkin raporunu Yönetim Kuruluna sunmuştur. İlgili faaliyet dönemi itibariyle
bağımsızlığı ortadan kaldıran herhangi bir durum bulunmamaktadır.
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VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İSTANBUL
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA BEYAN
1. Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar
ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki
sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile
kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş yıl içinde
önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkimin
bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına
birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin
bulunmadığını,
2. Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç
denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar
çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı
şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri),
önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim
kurulu üyesi olmadığımı,
3.
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği
gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
4.
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de
yerleşik olduğumu,
5.
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri
arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin
haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki
itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
6.
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin
gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor
olacağımı,
7.
Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim
kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören
şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
8.
Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş
olmadığımı,
9.
Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik
tarafımdan kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kuruluna ileteceğimi, bu
durumda bağımsızlığımı kaybettiğimden dolayı Yönetim Kurulu üyeliğimden ve
görevlerimden ilke olarak istifa edeceğimi,
Beyan, kabul ve taahhüt ederim.
Hakan TAŞÇI
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VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İSTANBUL
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA BEYAN
1.
Şirket, Şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu
ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli
derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu
tüzel kişiler ile kendisi, eşi ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları arasında; son beş
yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam
ilişkimin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden
fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkimin
bulunmadığını,
2.
Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç
denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar
çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı
şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri),
önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim
kurulu üyesi olmadığımı,
3.
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği
gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
4.
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de
yerleşik olduğumu,
5.
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri
arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabileceğimi, menfaat sahiplerinin
haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki
itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
6.
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin
gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor
olacağımı,
7.
Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu
üyeliği yapmamış olduğumu,
8.
Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim
kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören
şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
9.
Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş
olmadığımı,
10.
Bağımsızlığımı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde, değişiklik
tarafımdan kamuya duyurulmak üzere derhal Yönetim Kuruluna ileteceğimi, bu
durumda bağımsızlığımı kaybettiğimden dolayı Yönetim Kurulu üyeliğimden ve
görevlerimden ilke olarak istifa edeceğimi,
Beyan, kabul ve taahhüt ederim.
Deniz YILMAZ
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15. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, Başkan veya
bulunmadığı zamanlarda Başkan Vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim Kurulu
Üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup
kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine
de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar.
Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır.
Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim
Kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde
yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak
suretiyle de verilebilir.
Yönetim Kurulu’nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı ve bulunmadığı
zamanlarda Başkan vekili tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile
gündemde değişiklik yapılabilir.
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak Yönetim Kurulu, karar almak şartı ile başka
bir yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu tamamen elektronik ortamda
yapılabileceği gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir
kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da icra edilebilir.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını
toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oylar eşit olduğu takdirde o konu
gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri
reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu’nda oylar kabul veya red olarak kullanılır.
Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya
katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy
kullanamazlar.
Şirket, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatla ve Genel
Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder.
Dönem içinde 80 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri tüm
toplantılara katılmaya özen göstermiş olup, yıl içerisinde yapılan yönetim
Kurulu toplantıları, beş toplantı hariç Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
16. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirketimizde Denetim Komitesi’nin yanısıra Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin
Erken Saptanması komiteleri oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi aynı
zamanda Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin görevlerini de yerine
getirmektedir. Denetimden sorumlu komite 2 üyeden kurulmuş olup, Komite
Başkanı Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesidir. Kurumsal yönetim komitesi
de 3 üyeden oluşmuştur ve Komite Başkanı Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu
Üyesidir. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2 üyeden oluşmuştur ve Komite
Başkanı Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.
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Şirketimiz Yönetim Kurulu 11 üyeden oluşmakta olup 2 bağımsız üyesi vardır.
Komitelerde icracı üye bulunmamaktadır. Aday gösterme komitesinde 2
bağımsız üye aday gösterilmiştir.
Denetimden sorumlu komite dönemdeki faaliyetlerini SPK mevzuatında
tanımlanan çerçevede yürütmüştür. Kurumsal Yönetim Komitesi de SPK’nın
Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde faaliyet göstermiştir. Şirketimizde
Yönetim Kurulunda kadın üye oranı için herhangi bir hedef ve politika
bulunmamaktadır.
Dönem içinde Kurumsal Yönetim Komitesi 6, Denetim Komitesi 14, Riskin Erken
Saptanması Komitesi 6 kez toplanmıştır.
17. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Şirketimizde Riskİn Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve iki Yönetim Kurulu
Üyesi bu komiteye atanmıştır. Şirketimizde iç kontrol mekanizması
oluşturulmamış ve Şirketimizce herhangi bir derecelendirme kuruluşundan
değerlendirme hizmeti alınmamıştır. İç Denetim faaliyetlerinin sağlıklı
yürütülmesi için İç Denetim yönetmeliği oluşturulmuş olup, İç Denetçi
atanmıştır.
18. Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirket’in hedefleri, büyüme ile ortaklarının yatırımlarına değer yaratmak,
kârlılığını ve sağlam bilanço yapısını korumak, yüksek kalitede projeler
geliştirmek, personelde motivasyon ve iş tatmini yaratmaktır. Şirketin Yönetim
Kurulu, hedeflerine ulaşmak konusunda performans değerlendirmelerini ve
komitelerin etkinliğini, üçer aylık dönemlerde mali tabloların değerlendirilmeleri
ile birlikte yapmaktadır.
19. Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere sağlanan her türlü hak,
menfaat ve ücretler Ücret Komitesi tarafından belirlenen Ücretlendirme
Esaslarına göre yapılmaktadır. Ücretlendirme Esaslarına ilişkin Genel Kurul’da
ortaklara bilgi verilmektedir. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan
her türlü hak, menfaat ve ücretlerin toplamı üç ayda bir Bağımsız Denetim
Raporu dipnotlarında kamuya açıklanmaktadır.
Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç vermemiş,
kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi
kullandırmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
Saygılarımızla,
Hakan TAŞÇI
Kurumsal Yönetim
Komitesi Başkanı

Osman DEMREN
Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi

Ebru BOZDOĞANGİL
Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi
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IV. SONUÇ

Değerli Paydaşlarımız,
Şirketimiz 2015 yılında faaliyetlerine başarı ve istikrarla devam etmiştir. Büyüyen ülkemizin
yükselen

ekonomisinden

paydaşlarımızı

mutlu

yararlanarak, sektörümüzün

edecek,

geleceğe

umutlu

gelişimine

bakacakları

katkı
projeler

sağlamak,
üreterek,

kazanımlar elde etmeyi amaçlıyoruz. Samimi, şeffaf iletişim paydasında, algıların tüm
yönlere karşı önyargısız ve açık olduğu prensiplerimiz çerçevesinde, tüm çevremiz için
sonuç odaklı projeler üretmeye devam edeceğiz. Raporumuza son verirken içinde
bulunduğumuz 2016 yılının daha başarılı bir yıl olması için çalışmalarımızı gayretle
sürdüreceğiz.
Saygılarımla,

A.Şükrü KOÇ
Genel Müdür
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